Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ
HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVİN
HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİNİN XRONOLOGİYASI

1969-1982
1969-cu il
14 iyul
1969-cu il
5 avqust
1969-cu il
6 avqust

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə seçilmişdir.

1969-cu il
18 sentyabr
1 noyabr
1969-cu il
1969-cu il
3 noyabr
1969-cu il
24 dekabr
1970-ci il
yanvar
1970-ci il
27 fevral
1970-ci il
3 mart

"Kommunist" – respublika qəzetinin 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq
söyləmişdir.
S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli
yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Azərbaycan kolxozçularının III qurultayında məruzə etmişdir.

1970-ci il
20 mart
1970-ci il
12 aprel
1970-ci il
15 aprel
1970-ci il
16 aprel
1970-ci il
17 aprel
1970-ci il
9 may
1970-ci il
22 may
1970-ci il
4 iyun
1970
14 iyun

Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Azərbaycan SSR Ali Sovetin yeddinci çağırış beşinci sessiyasında Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmişdir.

Azərbaycan KP MK-nın plenumunda Sov. İKP MK-nın 1969-cu il dekabr plenumunun yekunları
və respublika partiya təşkilatının vəzifələri haqqında məruzə etmişdir.
"Ekonomiçeskaya qazeta"-nın 2-ci nömrəsində V. İ. Leninin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı
məqaləsi dərc olunmuşdur.
"V. İ. Lenin və Azərbaycan" elmi sessiyasında giriş sözü söyləmişdir.
Lenin və Dövlət mükafatı laureatı İqor Moiseyevin rəhbərlik etdiyi SSRİ xalqlarının Dövlət
akademik rəqs ansamblının son konsertinə gəlmişdir. Tanınmış kollektiv Ümumittifaq incəsənət
bayramında iştirak etmək ücün Bakıya gəlmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Kuba Respublikasının silahlı qüvvələr naziri mayor Raul Kastro Rusun şərəfinə verilmiş ziyafətdə
iştirak etmişdir.
“V. İ. Leninin anadan olmasının 100 illiyi şərəfinə rəşadətli əməyə görə” yubiley medalı ilə təltif
olunmuşdur.
Azərbaycan KP MK və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin V. İ. Leninin 100 illiyinə həsr olunmuş
təntənəli yığıncağında məruzə etmişdir.
Bakı metropoliteninin “Ulduz” stansiyasının açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Qələbə günün 25 illiyinə həsr olunmuş, M. Əzizbəyov adına Akademik drama teatrında keçirilən,
təntənəli yığıncaqda iştirak etmişdir.
Erməni dilində dərc olunan “Kommunist” qəzetinin 50 illiyi ilə əlaqədar keçirilən təntənəli iclasda
nitq söyləmişdir.
Seçkiqabağı yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Bakı şəhəri Leninneft seçki dairəsindən 8-ci çağırış SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilmişdir
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1970-ci il
19 iyun
1970-ci il
23 iyun
1970-ci il
24 iyul
1970-ci il
11 avqust
1970-ci il
16 avqust
1970-ci il
18 avqust
1970-ci il
28 avqust
1970-ci il
sentyabr
1970-ci il
27 sentyabr
1970-ci il
30 sentyabr
1970-ci il
1 oktyabr
1970-ci il
2 oktyabr

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin iclasında nitq söyləmişdir.
Cənubi Qafqaz hərbi dairənin hərbi işində iştirak etmişdir.
Xəzər donanmasının 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda iştirak etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda Sov. İKP MK-nın 1970-ci il iyul plenumunun qərarlarının
yerinə yetirilməsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri haqqında məruzə etmişdir.
"Literaturnaya qazeta"nın baş redaktoruna müsahibə vermişdir.
Kür su kəmərinin tikintisi ilə tanış olmuşdur.
Qazaxıstan SSR-in yaradılmasının 50 illik yubileyi ilə bağlı Alma-Atada təntənəli iclasda çıxış
etmişdir.
Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan KP-nin 50 illiyinə dair "Kommunist" jurnalının 14-cü
nömrəsində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Kür sahilində Talış kəndində xalq tikintisinin iştirakçılarını salamlamış, Kür su kəmərinin nasos
cihazını ilk dəfə işə salmışdır.
Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan KP-nin 50 illiyinə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün
Bakıya gəlmiş Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnevi qarşılamışdır.
Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan KP-nin 50 illiyinə dair Latviya KP MK-nın "Sovetskaya
Latviya" qəzetində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnevin Azərbaycana səfəri ilə əlaqədar Bakıda keçirilən
təntənəli iclasda nitq söyləmişdir.
Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnev Azərbaycanı “Oktyabr İnqilabı ordeni” ilə təltif
etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin partiya, sovet və ictimai təşkilatların
nümayəndələrinin və Sovet Ordusunun əsgərlərinin iştirakı ilə keçirilən təntənəli yığıncağında
Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan KP-nin 50 illiyinə həsr olunmuş məruzə ilə çıxış etmişdir.

1970-ci il
3 oktyabr
1970-ci il
4 oktyabr
1970-ci il
10 oktyabr
1970-ci il
27 oktyabr
1970-ci il
28-29
oktyabr
1970-ci il
20 noyabr
1970-ci il
3 dekabr
1970-ci il

Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan KP-nin 50 illiyinə dair Gürcüstan KP MK-nın "Zarya
Vostoka" qəzetində məqaləsi dərc olunmuşdur.
"Oqonyok" jurnalının 40-cı nömrəsində Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan KP-nin 50 illiyinə dair
məqaləsi dərc olunmuşdur.
Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnevin Bakıdan Moskvaya yolasalma mərasimində iştirak
etmişdir.
"Oqonyok" jurnalının 41-ci nömrəsində Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan KP-nin 50 illiyinə
həsr olunmuş məqaləsi dərc olunmuşdur.
İrana səfərə gedən SSRİ Ali Sovetinin sədri N. Podqornı ilə Astarada görüşmüşdür.
İran səfərindən qayıdan SSRİ Ali Sovetinin sədri N. Podqornını Astara və Lənkəranda müşayiət
etmişdir.
Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda
məruzə etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
M.F.Axundov adına opera və balet teatrında DTK orqanlarının 50-illiyinə həsr olunmuş təntənəli
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18 dekabr
1971-ci il
19 yanvar
1971-ci il
5 fevral
1971-ci il
10 mart
1971-ci il
11 mart
1971-ci il
12 mart
1971-ci il
19 mart
1971-ci il
1 aprel
1971-ci il
6 aprel
1971-ci il
7 aprel
1971-ci il
15 aprel
1971-ci il
23 aprel
1971-ci il
14 may
1971-ci il
19 may
1971-ci il
3 iyun
1971-ci il
10 iyun
1971
13 iyun
1971-ci il
14-19 iyun
1971-ci il
20 iyun
1971-ci il
26 iyun
1971-ci il
27 iyun
1971-ci il
5 iyul
1971-ci il
7 iyul
1971-ci il
14 iyul
1971-ci il
16 iyul

yığıncaqda iştirak etmişdir.
Gəncə şəhərində çini qablar zavodunun açılışında iştirak etmişdir.
Bakı şəhər Partiya Komitəsinin konfransında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXVIII qurultayında məruzə etmişdir.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXVIII qurultayında yekun nitqi söyləmişdir.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXVIII qurultayının bağlanma mərasimində nitqi
söyləmişdir.
M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Teleqraf agentliyinin 50
illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda iştirak etmişdir.
Sov. İKP-nin XХIV qurultayında nitq söyləmişdir.
Sov. İKP MK-nın üzvü seçilmişdir.
Rumıniya Kommunist partiyasının Baş katibi N. Çauşeskunun başçılıq etdiyi Rumıniya
Kommunist partiyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Rumıniya Kommunist partiyasının Baş katibi N. Çauşeskunun başçılıq etdiyi Rumıniya
Kommunist partiyasının nümayəndə heyəti ilə birlikdə Sumqayıtda mitinqdə iştirak etmişdir.
Azərbaycan SSR-ə SSRİ Nazirlər Sovetinin və Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Şurasının
keçici Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsinə həsr olunmuş yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Respublika partiya təşkilatı fəallarının yığıncağında Sov. İKP-nin XXIV qurultayının yekunları və
Azərbaycan partiya təşkilatının vəzifələri haqqında məruzə etmişdir.
Gürcüstan KP MK-nın və Gürcüstan SSR Ali Sovetinin təntənəli iclasında nitq söyləmişdir.
Azərbaycanın ərazisində yerləşən Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin hərbi
nümayəndələrini Dairənin yaranmasının 50 illiyi münasibəti ilə qəbul etmişdir.
Azərbaycan yazıçılarının qurultayında nitq söyləmişdir.

hissələrinin

Seçicilərlə görüşdə nitq söyləmişdir
Bakı şəhəri Leninneft seçki dairəsindən 8-ci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat
seçilmişdir
Sov. İKP MK-nın baş katibi L. İ. Brejnevin Almaniyaya səfəri zamanı sovet nümayəndə heyətinin
tərkibində olmuşdur.
Bakıda C. Naxçıvanski adına Respublika Orta İxtisaslaşdırılmış İnternat məktəbinin açılış
mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlət nümayəndə heyəti ilə Neft Daşlarını ziyarət etmişdir.
Dövlət nümayəndə heyəti ilə Sumqayıt şəhərində olmuşdur.
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan neft və kimya institutunun 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli
yığıncaqda iştirak etmişdir.
ADR-nın bir qrup rəhbər əməkdaşlarını qəbul etmişdir.
Monqolustan Xalq İnqilab Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü, general-polkovnik S. Rovdanın
başçılıq etdiyi Sülh və Dostluq Monqol Təşkilatlarının Federasiyasının və Monqol-Sovet Dostluğu
Cəmiyyətinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
3

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1971-ci il
27 iyul
1971-ci il
19 avqust
1971-ci il
25 avqust
1971-ci il
5 sentyabr
1971-ci il
5 sentyabr
1971-ci il
28 sentyabr
1971-ci il
1 oktyabr
1971-ci il
15 oktyabr
1971-ci il
20 oktyabr
1971-ci il
29 oktyabr
1971-ci il
3 dekabr
1971-ci il
15 dekabr
1972-ci il
20 yanvar
1972-ci il
9 fevral
1972-ci il
9 fevral
1972-ci il
13 mart
1972-ci il
7 aprel
1972-ci il
9 aprel
1972-ci il
19 aprel
1972-ci il
26 aprel
1972-ci il
4 may
1972-ci il
15 may
1972-ci il
30 may
1972-ci il
1 iyun
1972-ci il
iyun

Ağstafaçay su anbarının açılışına həsr olunmuş mitinqdə iştirak etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Lenin ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Daşkəndə SSRİ-nin pambıqçı respublikalarının partiya-təsərrüfat fəallarının iclasında çıxış
etmişdir.
Kür su kəmərinin tikintisinin bitməsi və tam işə düşməsi ilə əlaqədar ümumxalq tikintinin bütün
iştirakçılarını təbrik etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Çexoslovakiya KP MK-nın mədəniyyət şöbəsinin müdiri O. Qolanın başçılıq etdiyi
Çexoslovakiya Sosialist Respublikasının partiya işçilərinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Bakıda keçirilən elmi konfransda giriş sözü ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Azərbaycanın neft emalı sənayesinin 100 illiyinə həsr olunmuş, M.F.Axundov adına opera və balet
teatrında keçirilən təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
“Pravda” qəzetində ideoloji işin təşkili ilə bağlı məqaləsi dərc olunmuşdur.
Səməd Vurğun adına rus dram teatrının 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının XXVIII qurultayında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Ərəb Sosialist Dirçəliş Partiyasının təsis edilməsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar Suriyada
keçirilən təntənəli iclasda Sov.İKP nümayəndə heyətinin başçısı kimi nitq söyləmişdir.
Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının 50 illiyinə həsr olunmuş
təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir.
Azərbaycan rəssamlarının VII qurultayında nitq söyləmişdir.
Ərəb Sosialist Dirçəliş Partiyasının üzvü Corc Saddıkninin başçılıq etdiyi Suriyanın Afro-Asiya
həmrəylik komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Kənd və qəsəbə deputatları sovetlərinin icraiyyə komitələri sədrlərinin respublika müşavirəsində
nitq söyləmişdir.
Azərbaycan yazıçılarının V qurultayında nitq söyləmişdir.
"Jurnalist" jurnalının 6-cı nömrəsində məqaləsi dərc olunmuşdur.
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1972-ci il
iyun
1972-ci il
6 iyun
1972-ci il
15 iyun
1972-ci il
20 iyun
1972-ci il
29 iyun
1972-ci il
7 iyul
1972-ci il
13 iyul
1972-ci il
10 avqust
1972-ci il
14 avqust
1972-ci il
16 avqust
1972-ci il
18 avqust
1972-ci il
24 avqust
1972-ci il
25 avqust
1972-ci il
28 avqust
1972-ci il
5 sentyabr
1972-ci il
6 sentyabr
1972-ci il
12 sentyabr
1972-ci il
14 sentyabr
1972-ci il
27 sentyabr
1972-ci il
3 oktyabr
1972-ci il
3 oktyabr
1972-ci il
7 oktyabr
1972-ci il
10 oktyabr
1972-ci il
13 oktyabr
1972-ci il

"Oktyabr" jurnalının 6-cı nömrəsində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Nəriman Nərimanovun heykəlinin açılışı münasibətilə Bakı zəhmətkeşlərinin nümayəndələrinin
mitinqində nitq söyləmişdir.
Azərbaycan SSR-ə SSRİ Nazirlər Sovetinin və ÜİHİMŞ-in (Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqı
Mərkəzi Şurasının) keçici Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir.
Georgi Dimitrovun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə təntənəli yığıncaqda iştirak etmək
üçün Bakıya gəlmiş Bolqarıstan Xalq Respublikasının Sovet İttifaqındakı səfiri Stoyan Gürovun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə keçirilən təntənəli yığıncaqda
məruzə etmişdir.
Bakıya gəlmiş Kanada Kommunist partiyasının Baş Katibi Uilyam Kaştanı qəbul etmişdir
Azərbaycanın ərazisində yerləşən Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsinin hərbi hissələrinin
nümayəndələrini dairənin yaranmasının 50 illiyi münasibəti ilə qəbul etmişdir.
Özbəkistan, Türkmənistan və Tacikistan pambıqçılarının qarşılıqlı yoxlama briqadalarının
işlərinin yekununa həsr olunmuş müşavirədə çıxış etmişdir.
Azərbaycanda Rusiyanın incəsənət və ədəbiyyat günlərinin hazırlığı və keçirilməsi məsələsinə
həsr olunmuş müşavirədə çıxış etmişdir.
"Literaturnaya qazeta"nın baş redaktoruna verdiyi müsahibə dərc olunmuşdur.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Vyetnam Demokratik Respublikasının Sovet İttifaqındakı səfiri Vo Txuk Donqu qəbul etmişdir.
Bakıda keçirilmiş Zaqafqaziya respublikaları jurnalistlərinin seminar-müşavirəsinin bir qrup
iştirakçısını qəbul etmiş.
Sovet İttifaqının müxtəlif şəhərlərindəki ali təhsil ocaqlarına qəbul olmuş azərbaycanlı gənclər
qrupunu qəbul etmişdir.
Azərbaycan bəstəkarların V qurultayında iştirak edərək nitq söyləmişdir.
Şamxor (Şəmkir) rayonuna səfər etmişdir.
"Pravda" qəzetində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Respublikanın partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında məruzə etmişdir.
SSRİ Elmlər Akademiyasının prezidenti M. V. Keldışın başçılığı ilə Bakıya gəlmiş alimlər qrupu
ilə görüşmüşdür.
Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyat və incəsənət günlərinin təntənəli açılışında nitq söyləmişdir.
Livan Mütərəqqi sosialist partiyasının sədri, Livan həmrəylik komitəsinin sədri Kamal Cumblatı
qəbul etmişdir.
Azərbaycan rəssamlarının sərgisinə tamaşa etmişdir.
Azərbaycanda RSFSR ədəbiyyat və incəsənət günlərinin başa çatmasına həsr olunmuş yığıncaqda
nitq söyləmişdir.
Alman-sovet dostluq cəmiyyətinin sədri doktor Lotar Bolsun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.
Yuqoslaviyanın Sarayevo şəhərindən gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
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20 oktyabr
1972-ci il
1 noyabr
1972-ci il
2 noyabr
1972-ci il
6 noyabr
1972-ci il
14 noyabr
1972-ci il
24 noyabr

1972-ci il
25 noyabr
1972-ci il
27 noyabr
1972-ci il
6 dekabr
1972-ci il
11 dekabr
1972-ci il
12 dekabr
1972-ci il
14 dekabr
1972-ci il
dekabr
1972-ci il
21 dekabr
1972-ci il
22 dekabr
1973-cü il
20 fevral
1973-cü il
19 aprel
1973-cü il
8 may
1973-cü il
9 may
1973-cü il
29 may
1973-cü il
1 iyun
1973-cü il
8 iyun
1973-cü il
18 iyul
1973-cü il
2 avqust

"Moskovskaya pravda" qəzetində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Sovet İttifaqı Qəhrəmanlarını və Şərəf ordeni kavalerlərini qəbul etmişdir.
Bakı metropolitenin üç stansiyasının - “Əzizbəyov” (hazırda “Koroğlu”), “Avrora” (hazırda “Qara
Qarayev) və “Neftçilər” stansiyalarının açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Sov. İKP MK-nın nəzdində Marksizm-Leninizm İnstitutunun Zaqafqaziya filiallarının SSRİ-nin
yaranmasının 50 illiyinə həsr olunmuş birgə elmi sessiyasında iştirak etmək üçün Bakıya gəlmiş
Ermənistan və Gürcüstan KP MK-nın nəzdində Partiya Tarixi İnstitutlarının nümayəndələrini
qəbul etmişdir.
Bakıda Xalqlar dostluğu parkının təməl qoyuluşuna həsr olunmuş mitinqdə nitq söyləmişdir.
SSRİ-nin yaranmasının 50 illiyi şərəfinə SSRİ ərazisi ilə hərəkət edən "İzvestiya"- "Nedelya"
avtoekspedisiyasının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Almaniya Demokratik Respublikası və SSRİ tarixçilərinin SSRİ-nin yaranmasının 50 illiyinə həsr
olunmuş konfransının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
V. İ. Lenin adına sarayın (hazırda Heydər Əliyev Sarayı) açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Sumqayıt şəhər partiya komitəsi və şəhər icraiyyə komitəsinin dəvəti ilə rumın şəhəri Piteştidən
Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin təntənəli yığıncağında məruzə
etmişdir.
"Aqitator" jurnalının 23-cü nömrəsində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Sov. İKP MK-nın, SSRİ Ali Sovetinin və RSFSR Ali Sovetinin SSRİ-nin yaranmasının 50 illiyinə
həsr olunmuş birgə təntənəli yığıncağında çıxış etmişdir.
Moskvada Kremlin Qurultaylar Sarayında SSRİ-nin yaranmasının 50 illik yubileyi ilə əlaqədar
keçirilən təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda Sov. İKP MK-nın 1972-ci il dekabr plenumunun yekunları
və respublika partiya təşkilatının vəzifələri haqqında məruzə etmişdir.
Respublika partiya fəallarının yığıncağında məruzə etmişdir.
Anadan olmasının 50 illik yubileyi ilə əlaqədar SSRİ Ali Sovetinin fərmanı ilə Lenin ordeni ilə
təltif edilmişdir.
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin abidəsinin açılışı mərasimində nitq söyləmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin
(Ümumittifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının) keçici Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi
münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Iraqın Ərəb sosialist dirçəliş partiyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Qərbi Berlinin Sosialist vahid partiyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Kremldə SSRİ Ali Sovetinin sədri N. V. Podqornı tərəfindən Lenin ordeni təqdim olunmuşdur.
Bolqarıstan KP MK-nın birinci katibi, Bolqarıstan Xalq respublikasının Hökumət Şurasının sədri
Todor Jivkovu qəbul etmişdir.
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1973-cü il
3 avqust
1973-cü il
10 avqust
1973-cü il
17 avqust
1973-cü il
29 avqust
1973-cü il
11 sentyabr
1973-cü il
13 sentyabr
1973-cü il
14 sentyabr
1973-cü il
24-25
sentyabr
1973-cü il
2 oktyabr
1973-cü il
3 oktyabr
1973-cü il
9 oktyabr
1973-cü il
15 oktyabr
1973-cü il
23 oktyabr
1973-cü il
27 oktyabr
1973-cü il
31 oktyabr
1973-cü il
5 noyabr
1973-cü il
20 noyabr
1973-cü il
23 noyabr
1973-cü il
13 dekabr
1974-cü il
7 yanvar
1974-cü il
9 yanvar
1974-cü il
15 yanvar
1974-cü il
18 yanvar
1974-cü il
21 yanvar

Bolqarıstan KP MK-nın birinci katibi, Bolqarıstan Xalq respublikasının Hökumət Şurasının sədri
Todor Jivkov ilə birgə Serebrovski adına NQÇİ-ni ziyarət edərək orada çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Respublikanın pambıqçılıq rayonlarının rəhbərlərinin zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley mərasimində nitq
söyləmişdir.
İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyi şərəfinə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin
təşkil etdiyi qəbulda nitq söyləmişdir.
Daşkənddə pambıqçı respublikaların partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında iştirak etmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-nin və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim etməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda nitq söyləmişdir
Respublikanın partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
XXIV Beynəlxalq astronavtika konqresinin iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Respublikanın pambıqçılıq rayonların partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Qvineya daxili işlər və dövlət təhlükəsizliyi naziri Kamar Damantanqın başçılıq etdiyi Qvineya
Demokratik Partiyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Xankəndində DQMV-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin
keçici Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda nitq söyləmişdir
Qafqaz uğrunda döyüşlərin 30 illiyi münasibəti ilə təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Dağlıq Qarabağ vilayət partiya komitəsi və vilayət deputatları sovetinin təntənəli yığıncağında
nitq söyləmişdir.
Moskvanın ali məktəblərində təhsil alan tələbələrlə görüşmüşdür.
Nərimanov rayon partiya konfransında nitq söyləmişdir.
Bakıda səfərdə olan Çexoslovakiyanın Sovet İttifaqındakı səfiri Yan Qavelkanı qəbul etmişdir.
F.Kulakov və H.Əliyev Azərbaycanın cənubi rayonlarını ziyarət etmişlər, Lənkəran şəhər partiya
komitəsinin büro üzvləri ilə və partiya təsərrüfat fəalları ilə görüşmüşlər, Lənkəran zonasında
erkən tərəvəz məsullarının artırılması və çatdırılması ilə bağlı məsələləri müzakirə etmişlər.
Respublikaya Xalqlar dostluğu ordeninin təqdim edilməsi münasibəti ilə Azərbaycan KP MK-nın
və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin təntənəli yığıncağında nitq söyləmişdir.
"50 il Leninsiz Lenin yolu ilə" adlı elmi-nəzəri konfransın açılışında nitq söyləmişdir.
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1974-cü il
1 fevral
1974-cü il
7 fevral
1974-cü il
8 fevral
1974-cü il
12 fevral
1974-cü il
17 fevral
1974-cü il
21 fevral
1974-cü il
25 fevral
1974-cü il
27 fevral
1974-cü il
4 mart
1974-cü il
29 mart
1974-cü il
11 aprel
1974-cü il
15 aprel
1974-cü il
20 aprel
1974-cü il
8 may
1974-cü il
13 may
1974-cü il
14 may
1974-cü il
27 may
1974-cü il
31 may
1974-cü il
11 iyun
1974-cü il
18 iyun
1974-cü il
22 iyun
1974-cü il
25 iyun
1974-cü
26 iyun
1974-cü il
5 iyul
1974-cü il
6 iyul

Sumqayıt şəhər partiya konfransında nitq söyləmişdir.
Bakı şəhər 41-ci partiya konfransında nitq söyləmişdir.
İstehsalat qabaqcılların respublika yığıncağında çıxış etmişdir.
SSRİ kosmonavtı, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı V.Kubasovu qəbul etmişdir.
Azərbaycan LKGİ-nin XXIX qurultayında nitq söyləmişdir.
Naxçıvan partiya vilayət komitəsinin və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin təntənəli yığıncağında
nitq söyləmişdir.
Livan kommunist partiyasının Baş katibi N.Şauini qəbul etmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda nitq söyləmişdir
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Pambıqçıların respublika yığıncağında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Bakıda keçirilən VII Ümumittifaq kinofestivalının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Sovet hökumətinin dəvəti ilə SSRİ-yə qonaq gəlmiş Macarıstan Nazirlər Sovetinin sədr müavini
Dyerd Lazarı qəbul etmişdir.
Yuqoslaviyanın Sovet İttifaqındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milorad Peşiçi qəbul etmişdir.
Dünyada ilk qadın kosmonavt, Sovet Qadınları Komitəsinin sədri, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
V. V. Tereşkovanı qəbul etmişdir.
"Azərbaycan qadını" jurnalının 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Almaniya Vahid Sosialist partiyasının Mərkəzi Komitəsinin üzvü, Leypsiq dairə partiya
komitəsinin 1-ci katibi Xorst Şumanı qəbul etmişdir.
Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının 100 illiyinə və teatrın Lenin ordeni ilə təltif
edilməsinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Seçicilərlə görüşdə nitq söyləmişdir.
İran Xalq partiyasının katibi N.Kiyanurini qəbul etmişdir
Respublikanın partiya fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir
Bakı şəhəri Leninneft seçki dairəsindən 9-ci çağırış SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilmişdir
Şəkidə seminar-müşavirədə nitq söyləmişdir.
Şamaxı rayonuna səfər etmişdir.
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1974-cü il
12 iyul
1974-cü il
5 avqust
1974-cü il
8 avqust
1974-cü il
13 avqust
1974-cü il
16 avqust
1974-cü il
28 avqust
1974-cü il
29 avqust
1974-cü il
3 sentyabr
1974-cü il
7 sentyabr
1974-cü il
1 oktyabr
1974-cü il
2 oktyabr
1974-cü il
4 oktyabr
1974-cü il
8 oktyabr
1974-cü il
11-13
oktyabr
1974-cü il
15 oktyabr
1974-cü il
16 oktyabr
1974-cü il
16 oktyabr
1974-cü il
26 oktyabr
1974-cü il
27-28
oktyabr
1974-cü il
noyabr
1974-cü il
1 noyabr
1974-cü il
5 noyabr
1974-cü il
27 noyabr
1974-cü il

Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Özbəkistan SSR, Türkmənistan SSR və Tacikistan SSR kənd təsərrüfatı zəhmətkeşlərinin
qarşılıqlı yoxlama briqadalarının nümayəndələrini qəbul etmişdir.
Azərbaycan zəhmətkeşlərin nümayəndələrinin mitinqində nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Milan şəhər partiya komitəsinin birinci katibi Rikardo Tersinin başçılıq etdiyi İtaliya
kommunistlərinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Sovet İttifaqının aparıcı ali məktəblərinə oxumağa gedən azərbaycanlı tələbələrlə görüşmüşdür.
İtaliya Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü, İKP federasiyasının birinci katibi Ferrar
Antonio Rubbini qəbul etmişdir.
Rumıniyanın Sovet İttifaqındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri George Badrusu qəbul etmişdir.
Pambıqçılıq rayonları başçılarının zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Buruq ustası M. Qəmbərovun briqadasının üzvləri ilə görüşmüşdür.
Naxçıvan MSSR-in yaradılmasının 50 illik yubileyi ilə əlaqədar Naxçıvan vilayət partiya
komitəsinin və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin keçirmiş birgə təntənəli yığıncağında nitq
söyləmişdir.
Almaniya mədəniyyət naziri Hans İoaxim Hoffmanın başçılıq etdiyi ADR-in mədəniyyət
xadimlərinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Moldaviya SSR və Moldaviya Kommunist Partiyasının 50 illiyinə həsr olunmuş təntənədə iştirak
etmişdir.
Azərbaycan zəhmətkeşlərin nümayəndələrinin yığıncağında nitq söyləmişdir.
Polşa Xalq Respublikasının Sovet İttifaqındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Zenon Novakı
qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
BƏƏS İraq partiyasının Regional rəhbərliyinin üzvü Əbdül Fəttah əl Yasinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Aşqabadda Türkmənistan SSR və Türkmənistan Kommunist Partiyasının 50 illiyinə həsr olunmuş
təntənədə iştirak etmişdir.
"Partiynaya jizn" jurnalının 22-ci nömrəsində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Almaniya Kommunist Partiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü Marta Buşmanın başçılıq etdiyi AKPnin partiya işçilərinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Azərbaycan SSR Dövlət mükafatlarının təqdimetmə mərasimində nitq söyləmişdir.
Sumqayıt şəhər partiya komitəsi və deputatların şəhər sovetinin təntənəli yığıncağında nitq
söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
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8 dekabr
1974-cü il
26 dekabr
1974-cü il
30 dekabr
1975-ci il
7 yanvar
1975-ci il
11 mart
1975-ci il
20 mart
1975-ci il
mart
1975-ci il
25 mart
1975-ci il
3 aprel
1975-ci il
4 aprel
1975-ci il
5 aprel
1975-ci il
16 aprel
1975-ci il
25 aprel
1975-ci il
3 may
1975-ci il
4 may
1975-ci il
5 may
1975-ci il
7 may
1975-ci il
9 may
1975-ci il
9 may
1975-ci il
12 may
1975-ci il
30 may
1975-ci il
9 iyun
1975-ci il
10 iyun
1975-ci il
15 iyun
1975-ci il
17 iyun
1975-ci il

Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Xəzər ali hərbi-dəniz peşə məktəbinin 35 illiyi münasibəti ilə keçirilən təntənəli yığıncaqda iştirak
etmişdir.
Bakının Balaxanı-Sabunçu rayonuna V. İ. Leninin adının verilməsinin 50 illiyi münasibəti ilə
keçirilən təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Respublikanın komsomol fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
“Kursom martovskoqo plenuma” məcmuəsində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Azərbaycan kinematoqrafçılarının III qurultayında iştirak etmişdir.
Xa Txi Kuenin başçılıq etdiyi Vyetnam Zəhmətkeşlər Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin nəzdində
Partiya nəzarəti Komitəsinin nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsindəki qələbəsinin 30 illiyinin qeyd edilməsinə hazırlığa
həsr olunmuş Azərbaycan KP MK-nın müşavirəsində çıxış etmişdir.
Yaz-tarla işlərinin vəziyyəti ilə əlaqədar Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış
etmişdir.
Sov.İKP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
“1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı ilə təltif
olunmuşdur.
Yasir Ərəfatın başçılıq etdiyi Fələstin Azadlıq Təşkilatının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Faşizm üzərində qələbənin ildönümü münasibətilə Azərbaycan KP MK-da keçirilən qəbulda nitq
söyləmişdir.
ABŞ-ın Sovet İttifaqındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Uolter C. Stesseli qəbul etmişdir.
Böyük Vətən müharibəsində sovet xalqının qələbəsinin 30 illiyinə həsr edilmiş təntənəli
yığıncaqda məruzə etmişdir.
Qələbənin 30 illiyi ilə əlaqədar Nərimanov rayonunda xatirə abidəsinin açılışında çıxış etmişdir.
1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş əsgərlərin abidəsinin təməl
qoyuluşunda nitq söyləmişdir.
Atif Purivatrın başçılıq etdiyi Yuqoslaviyanın Sarayevo şəhərinin nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Zevin adına (indiki M. Şəhriyar adına) uşaq kitabxanasını ziyarət etmişdir.
Seçicilərlə görüşdə çıxış etmişdir.
Bakı şəhəri Leninneft seçki dairəsindən 9-ci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat
seçilmişdir
Neft Daşlarında neft yataqlarının istismara verilməsinin 25 illiyi ilə əlaqədar keçirilən mitinqdə
çıxış etmişdir.
Neft Daşlarında neft yataqlarının istismara verilməsinin 25 illiyinə həsr olunmuş təntənəli
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18 iyun
1975-ci il
14 iyul
1975-ci il
30 iyul
1975-ci il
1 avqust
1975-ci il
6 avqust
1975-ci il
11 avqust
1975-ci il
12 avqust
1975-ci il
16 avqust
1975-ci il
20 avqust
1975-ci il
25 avqust
1975-ci il
28 avqust
1975-ci il
23 sentyabr
1975-ci il
26 sentyabr
1975-ci il
2 oktyabr
1975-ci il
4 oktyabr
1975-ci il
6 oktyabr
1975-ci il
8 oktyabr
1975-ci il
13 oktyabr
1975-ci il
27 oktyabr
1975-ci il
31 oktyabr
1975-ci il
1 noyabr
1975-ci il
7 noyabr
1975-ci il
20 noyabr
1975-ci il
28 noyabr
1975-ci il
12 dekabr
1975-ci il

yığıncaqda nitq söyləmişdir.
SSRİ Yazıçılar İttifaqının katibliyində Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günlərinin keçirilməsinə
hazırlıq münasibətilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan SSR-dən gələn kənd təsərrüfatı əməkçilərini Azərbaycan
KP MK-da qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Bərdə rayonuna səfər etmişdir.
İmişli rayonuna səfər etmişdir.
Tovuz rayonuna səfər etmişdir.
Kür üzərində yeni hidrotexniki qurğunun tikintisi ilə tanış olmuşdur.
BƏS partiyasının Bağdad vilayət komitəsinin nümayəndəsi Rişən Həsən Əl-Yəurun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Xaricdə təhsil almağa göndərilən tələbələrlə Lenin adına sarayda (indiki Heydər Əliyev adına
Respublika sarayı) keçirilən təntənəli görüşdə nitq söyləmişdir.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xalqlar Dostluğu ordeni ilə təltif edilməsinə həsr olunmuş
təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Gürcüstan KP MK-nın "Zarya Vostoka" qəzetində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günlərinin təntənəli açılışında nitq söyləmişdir.
Sergey Yeseninin Mərdəkandakı ev-muzeyinin açılışında iştirak etmişdir.
Səməd Vurğunun ev-muzeyinin açılışında iştirak etmişdir.
Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günlərinin başa çatmasına həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq
söyləmişdir.
Pambıqçılıq rayonların rəhbərlərinin zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
Bakı məişət kondisionerləri zavodunun tikintisində
nümayəndələrini qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.

iştirak

edən

yapon

şirkətlərinin

Amerika gənc siyasi xadimlər şurasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Bakıda keçirilən hərbi paradda iştirak etmişdir.
Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyinin açılış mərasimində nitq söyləmişdir.
Moskvada Üzeyir Hacıbəyovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə iştirak etmişdir.
"Pravda" qəzetində “Müvəffəqiyyət nədən yaranır” başlıqlı məqaləsi dərc olunmuşdur.
Müslüm Maqomayevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə iştirak etmişdir.
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13 dekabr
1975-ci il
16 dekabr
1975-ci il
23 dekabr
1975-ci il
25 dekabr
1975-ci il
28 dekabr
1976-cı il
10 yanvar
1976-cı il
28 yanvar
1976-cı il
29 yanvar
1976-cı il
30 yanvar
1976-cı il
fevral
1976-cı il
3 fevral
1976-cı il
13 fevral
1976-cı il
26 fevral
1976-cı il
5 mart
1976-cı il
10 mart
1976-cı il
17 mart
1976-cı il
28 mart
1976-cı il
8 aprel
1976-cı il
9 aprel
1976-cı il
13 aprel
1976-cı il
16 aprel
1976-cı il
23 aprel
1976-cı il
3 may
1976-cı il
12 may
1976-cı il

Finlandiya Sosial-Demokrat Partiyasının nümayəndələrini qəbul etmişdir.
Bakıda keçirilən Ümumittifaq elmi konfransda məruzə etmişdir.
Bakı məişət kondisionerləri zavodunun açılışı münasibətilə keçirilən mitinqdə nitq söyləmişdir.
Bakıda keçirilən Ümumittifaq elmi konfransda iştirak edən qonaqları qəbul etmişdir.
42-ci Bakı şəhər partiya konfransında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXIX qurultayında hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXIX qurultayında yekun nitqi söyləmişdir.
Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXIX qurultayının bağlanma mərasimində nitqi söyləmişdir.
“Oqonyok” jurnalının 8-ci nömrəsində müsahibəsi dərc olunmuşdur.
Cənubi Qafqaz hərbi dairəsinin poliqonunda “Qafqaz-76” hərbi təlimlərinə baxışda iştirak
etmişdir.
"Ölkənin neft və qaz sənayesi institutları Sov. İKP-nin XXV qurultayı qarşısında" elmi və elmimetodik konfransın iştirakçıları olan İttifaq nazirliklərinin rəhbərlərini, ali məktəblərin rektorlarını
qəbul etmişdir.
Sov. İKP-nin XХV qurultayında məruzə etmişdir.
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun üzvlüyünə namizəd
seçilmişdir.
Hindistan Kommunist Partiyası Milli sovetinin sədri Şripad Amrit Dangenin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Respublika partiya fəallarının yığıncağında məruzə etmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən Azərbaycan zəhmətkeşlərinin
nümayəndələrinin yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Bakıda Məşədi Əzizbəyovun heykəlinin açılışı mərasimində çıxış etmişdir.
Məşədi Əzizbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən təntənəli yığıncaqda
məruzə etmişdir.
Bakının Lenin rayonuna Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin
keçici Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda çıxış etmişdir.
Leytenant Şmidt adına Bakı Neft Maşınqayırma zavoduna Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninin
təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda çıxış etmişdir.
SSRİ Rəssamlar İttifaqı İdarə Heyətinin katibliyinin geniş iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir
Yasir Ərəfatın başçılığı ilə Fələstin Azadlıq Təşkilatının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Bakıda Asiya və Afrika xalqları həmrəyliyinin IV sovet konfransının təntənəli açılışında çıxış
etmişdir.
Asiya və Afrika Xalqlarının Həmrəyliyi Təşkilatının baş katibi Yusif əs-Səbainin başçılıq etdiyi
12

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13 may

1976-cı il
14 may

1976-cı il
20 may
1976-cı il
26 may
1976-cı il
23 iyun
1976-cı il
26 iyun
1976-cı il
3 iyul
1976-cı il
16 iyul
1976-cı il
19 iyul
1976-cı il
20 iyul
1976-cı il
21 iyul
1976-cı il
22 iyul
1976-cı il
30 avqust
1976-cı il
1 sentyabr
1976-cı il
7 sentyabr
1976-cı il
22-28
sentyabr
1976-cı il
6 oktyabr
1976-cı il
8 oktyabr
1976-cı il
16 oktyabr
1976-cı il
18 oktyabr
1976-cı il
3 noyabr
1976-cı il

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Asiya və Afrika xalqları həmrəyliyinin IV sovet konfransında iştirak edən Bolqarıstan,
Macarıstan, Vyetnam, ADR, Kuba, Monqolustan, Polşa, Rumıniya, Çexoslovakiya və Laosun
nümayəndə heyətlərini qəbul etmişdir.
Asiya və Afrika xalqları həmrəyliyinin IV sovet konfransında iştirak edən Anqola, Namibiya,
Qvineya-Bisau və Yaşıl Burun Adaları, Cənubi Afrika milli konqresi, Zimbabve, Afrika birliyi
təşkilatı, Benin respublikası, Madaqaskar, Mozambik, San-Tome və Prinsipi, Somali, Efiopiyanın
nümayəndə heyətlərinin üzvləri ilə, həmçinin ərəb ölkələri – Əlcəzair, İraq, Liviya, Yəmən,
Suriya, Fələstin Azadlıq Təşkilatının nümayəndə heyətlərinin üzvləri ilə danışıqlar aparmışdır.
Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının ədliyyə naziri doktor Bualəm Benxammudun başçılıq
etdiyi hüquqşünasların nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Azərbaycan yazıçılarının VI qurultayında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
"Bakinskiy raboçiy" qəzetinin 70 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Beyləqan rayonuna səfər etmişdir.
Kürdəmir rayonuna səfər etmişdir.
Respublika pambıqçılarının zona müşavirəsində çıxış etmişdir.
Füzuli rayonunda mədəniyyət evinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Respublika pambıqçılarının zona müşavirəsində çıxış etmişdir.
Monrealda Olimpiya oyunlarında iştirak edən respublikanın idmançı qadınlarını qəbul etmişdir.
Yuqoslaviyaya rəsmi səfər edən SSRİ Ali Sovetinin nümayəndə heyətinə başçılıq etmişdir.
Şamaxı üzümçüləri ilə görüşdə nitq söyləmişdir.
Respublikanın pambıqçı rayonlarının rəhbərlərinin müşavirəsində nitq söyləmişdir.
Zəhmətkeşlərin mitinqində nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadəyə Respublika Dövlət mükafatı laureatının diplomunu və medalını təqdim
etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
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4 noyabr
1976-cı il
18 noyabr
1976-cı il
24 noyabr
1976-cı il
6 dekabr
1976-cı il
14 dekabr
1976-cı il
22 dekabr
1976-cı il
24 dekabr
1976-cı il
24 dekabr
1976-cı il
26 dekabr
1976-cı il
27 dekabr
1976-cı il
28 dekabr
1976-cı il
29 dekabr
1976-cı il
31 dekabr
1977-ci il
3 yanvar
1977-ci il
12 yanvar
1977-ci il
18 yanvar
1977-ci il
20 yanvar
1977-ci il
24 yanvar
1977-ci il
8 fevral
1977-ci il
9 fevral
1977-ci il
4 mart
1977-ci il
10 mart
1977-ci il
16 mart
1977-ci il
18 mart
1977-ci il
24 mart
1977-ci il

Səməd Vurğunun anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley gecəsində çıxış
etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Bakı klubu "Neftçi"-nin futbolçularını qəbul etmişdir.
Bakıda 18-ci Ordunun Döyüş Şöhrəti muzeyinin açılışında çıxış etmişdir.
Bakı məişət kondisionerləri zavodunda mitinqdə L. İ. Brejnevin 70 illiyi münasibəti ilə nitq
söyləmişdir.
Azərbaycan kinosunun yaranmasının 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə nitq söyləmişdir.
Bakı zəhmətkeşlərinin mitinqində Yeni Bakı neftayırma zavodunda neftin emaletmə kompleksinin
işə salınması ilə bağlı nitq söyləmişdir.
“Toşiba” yapon şirkətinin idarə heyətinin sədri Tosio Dokonu qəbul etmişdir.
Lenin ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Yuxarı Xanbulançay su anbarının tikintisinin başa çatdırılması ilə bağlı Lənkəran
zəhmətkeşlərinin mitinqində nitq söyləmişdir.
Tərtərçay enerji su təsərrüfat kompleksinin Sərsəng su anbarının açılması münasibəti ilə mitinqdə
nitq söyləmişdir.
Bakı metropolitenin “Nizami” stansiyasının açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
SSRİ-nin təyyarəçi-kosmonavtı, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı polkovnik V. M. Jolobovu qəbul
etmişdir.
Azərbaycan LKGİ-yə Oktyabr inqilabı ordeninin verilməsinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda
nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Bir qrup şəxsə Sosialist Əmək Qəhrəmanı adı, SSRİ-nin orden və medalları ilə təltif olunmaları
haqda fərmanları təqdim etmişdir.
Respublika partiya fəallarının yığıncağında məruzə etmişdir.
Respublika Həmkarlar İttifaqının XV qurultayında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Kubanın Sovet İttifaqındakı səfiri Severo Agire del Kristonu qəbul etmişdir.
Bakı şəhərinə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
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29 mart
1977-ci il
2 aprel
1977-ci il
14 aprel
1977-ci il
20 aprel
1977-ci il
27 aprel
1977-ci il
26 may

1977-ci il
27 may
1977-ci il
28 may
1977-ci il
1 iyun
1977-ci il
8 iyun
1977-ci il
10 iyun
1977-ci il
11 iyun
1977-ci il
17 iyun
1977-ci il
7 iyul
1977-ci il
14 iyul
1977-ci il
16 iyul
1977-ci il
28 iyul
1977-ci il
29 iyul
1977-ci il
29 iyul
1977-ci il
30 iyul
1977-ci il
avqust
1977-ci il
6 avqust
1977-ci il
26 avqust
1977-ci il
27 avqust

Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Azərbaycan dəmiryol işçilərinin və respublika partiya-təsərrüfat fəallarının birgə yığıncağında
çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan Kommunist partiyalarının Mərkəzi Komitələrinin nəzdində
Partiya Tarixi İnstitutlarının aparıcı işçilərinin regional müşavirəsinin iştirakçılarını qəbul etmişdir.
"Böyük Oktyabr Sosialist inqilabı və Asiya, Afrika və Latın Amerikası ölkələri xalqlarının milliazadlıq hərəkatı" mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi konfransda məruzə etmişdir.
Çili Kommunist partiyasının Baş katibi Luis Korvalanı qəbul etmişdir.
Oktyabr inqilabının 60 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransda iştirak edən ərəb
ölkələrinin nümayəndə heyətlərini qəbul etmişdir.
Oktyabr inqilabının 60 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransda iştirak edən Afrika və
Latın Amerikası ölkələrinin nümayəndə heyətlərini qəbul etmişdir.
"Trud" və "Tribune" (ADR) qəzetləri tərəfindən Bakıda keçirilən Beynəlxalq seminarın
iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Sov. İKP MK-nın təbliğat şöbəsi, Azərbaycan KP MK-nın təbliğat və təşviqat şöbəsi və SSRİ
Jurnalistlər İttifaqı tərəfindən təşkil olunmuş respublika və vilayət qəzet və jurnallarının, radio və
televiziya redaktorlarının zona müşavirəsinin iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Sov. İKP MK-nın, RSFSR Ali Sovetinin və Nazirlər Sovetinin "Sovetskaya Rossiya" qəzetində
məqaləsi dərc olunmuşdur.
Kremldə Sov. İKP MK-nın Baş katibi, SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin Sədri L. İ. Brejnev
tərəfindən Lenin ordeni təqdim edilmişdir.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 9-cu çağırış 5-ci sessiyasında məruzə etmişdir.
Respublika pambıqçılarının zona müşavirəsində çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
SSRİ Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik akademiyasının dinləyicilərini qəbul etmişdir.
Respublikanın üzümçülük rayonlarının rəhbərlərinin zona müşavirəsində çıxış etmişdir.
ABŞ Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitənin üzvü Saymon Gersonu qəbul etmişdir.
"Oqonyok" jurnalının 31-ci nömrəsində müsahibəsi verilmişdir.
"Sovetskiy Soyuz" jurnalının 8-ci nömrəsində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Braziliya Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi Luis Karlos Prestesi qəbul
etmişdir.
Sürücü-mexaniklər qrupunu qəbul etmişdir.
Respublikanın partiya və sovet fəallarının tələbələrlə görüşündə nitq söyləmişdir.
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1977-ci il
5 sentyabr
1977-ci il
7 sentyabr
1977-ci il
8 sentyabr
1977-ci il
1 oktyabr
1977-ci il
5 oktyabr
1977-ci il
10 oktyabr
1977-ci il
11 oktyabr
1977-ci il
17 oktyabr
1977-ci il
27 oktyabr
1977-ci il
28 oktyabr
1977-ci il
29 oktyabr
1977-ci il
31 oktyabr
1977-ci il
5 noyabr
1977-ci il
6 noyabr

Respublikanın pambıqçılıq rayonlarının partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq
söyləmişdir.
Respublikanın üzümçülük rayonlarının rəhbərlərinin respublika müşavirəsində çıxış etmişdir.
İsrail Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi Meir Vilneri qəbul etmişdir.
"Pravda" qəzetində məqaləsi dərc olunmuşdur.
SSRİ Ali Sovetinin 9-cu çağırış 7-ci növbədənkənar sessiyasında məruzə etmişdir.
SSRİ və Rumıniya gənclərinin dostluq görüşündə iştirak edən gənclərin nümayəndə heyətlərinin
rəhbərlərini qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Respublika partiya fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Benin Xalq Respublikasının daxili işlər və təhlükəsizlik naziri Marten Doxu Azonxixonu qəbul
etmişdir.
L. İ. Brejnevin respublikanın kənd zəhmətkeşlərinə təbrik məktubu münasibəti ilə zəhmətkeşlərin
mitinqində nitq söyləmişdir.
Əmək veteranları, istehsalat qabaqcılları və novatorlar ilə görüşdə çıxış etmişdir.
Oktyabrqabağı yarışın gənc qalibləri ilə görüşdə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Böyük Oktyabr sosialist inqilabının 60
illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncağında nitq söyləmişdir.
Böyük Oktyabr sosialist inqilabının 60 illiyi münasibətilə Bakıda keçirilən mitinqində çıxış
etmişdir.
Bakıda Nəriman Nərimanovun xatirə muzeyinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.

1977-ci il
25 noyabr
1977-ci il
26 noyabr
1977-ci il
28 noyabr
1977-ci il
1 dekabr
1977-ci il
10 dekabr
1977-ci il
19 dekabr
1977-ci il
23 dekabr
1977-ci il
27 dekabr
1978-ci il

Yuqoslaviya Kommunistlər İttifaqının Sarayevo şəhər konfransının nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif
edilməsinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Bakı şəhərinin Lenin ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı zəhmətkeşlərin mitinqində nitq
söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə nitq söyləmişdir.
Rus dili və ədəbiyyatı müəllimlərinin Beynəlxalq assosiasiyasının simpoziumunun iştirakçılarını
qəbul etmişdir.
RSFSR-in Ulyanovsk şəhərində N. Nərimanovun abidəsinin açılış mərasimində nitq söyləmişdir.
Bakıda F. E. Dzerjinskinin heykəlinin açılışı ilə bağlı zəhmətkeşlərin mitinqində nitq söyləmişdir.
Sovet Ukraynasının 60 illiyinə həsr olunmuş Ukrayna KP MK-nın və Ali Sovetinin təntənəli
yığıncağında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
“SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.
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28 yanvar
1978-ci il
2 fevral
1978-ci il
4 fevral

1978-ci il
12 fevral
1978-ci il
15 fevral
1978-ci il
11 mart
1978-ci il
17 mart
1978-ci il
23 mart
1978-ci il
24 mart
1978-ci il
31 mart
1978-ci il
9 aprel
1978-ci il
20 aprel
1978-ci il
21 aprel
1978-ci il
28 aprel
1978-ci il
30 aprel
1978-ci il
4 may
1978-ci il
6 may
1978-ci il
9 may
1978-ci il
15 may
1978-ci il
18 may
1978-ci il
24 may
1978-ci il
25 may
1978-ci il
26 may
1978-ci il
27 may

Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Qara Qarayevin anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə keçirilən təntənəli gecədə iştirak etmişdir.
Q. Qarayevə Lenin ordeni və "Oraq və çəkic" qızıl medalının təqdim edilməsi mərasimində çıxış
etmişdir.
Respublika partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Moskvada P. İ. Çaykovski adına Konservatoriyada Qara Qarayevin anadan olmasının 60 illiyi
münasibətilə keçirilən yubiley mərasimində iştirak etmişdir.
Azərbaycan LKGİ-nin XXX qurultayında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov.İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Sovet İttifaqındakı Lenin muzeylərinin rəhbərlərini – Bakıda keçirilən Ümumittifaq müşavirənin
iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Bakı şəhərinə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibəti ilə keçirilən yığıncaqda nitq söyləmişdir
Hindistan Kommunist Partiyasının XI qurultayında iştirak etmək üçün Hindistana gedən
Sov. İKP-nin nümayəndə heyətinə başçılıq etmişdir.
Sumqayıt toxuculuq fabrikində olmuşdur.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 9-cu çağırış 7-ci növbədənkənar sessiyasında "Azərbaycan SSR
Konstitusiyasının layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsinin yekunları haqqında" məruzə
etmişdir.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 9-cu çağırış 7-ci növbədənkənar sessiyasında yekun söz
söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
C. Rossininin “Sevilya bərbəri” tamaşasının premyerasına baxdıqdan sonra yaradıcı heyətlə
görüşmüşdür.
Respublika LKGİ MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
L. İ. Brejnevin "Kiçik torpaq" və "Dirçəliş" kitablarına həsr olunmuş yığıncaqda çıxış etmişdir.
Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi təmayüllü məktəbdə olmuşdur.
Vyetnam Sosialist Respublikasının SSRİ-dəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nquyen Xıu
Kxieunu qəbul etmişdir.
Azərbaycan müəllimlərinin VI qurultayında nitq söyləmişdir.
Zaqafqaziya və Moldaviya informasiya agentliklərinin seminar-müşavirəsinin iştirakçılarını qəbul
etmişdir.
Efiopiyadan gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Sərhəd qoşunlarının 60 illiyi münasibətilə sərhədçilərin bir qrupunu qəbul etmişdir.
Məhəmməd Şərif Məssədiyənin başçılığı ilə Əlcəzairdən gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
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1978-ci il
30 may
1978-ci il
3 iyun
1978-ci il
11 iyun
1978-ci il
22 iyun
1978-ci il
22 iyun
1978-ci il
1 iyun
1978-ci il
12 iyul
1978-ci il
19 iyul
1978-ci il
22 iyul
1978-ci il
25 iyul
1978-ci il
25 avqust
1978-ci il
26 avqust
1978-ci il
29 avqust
1978-ci il
30 avqust
1978-ci il
1 sentyabr
1978-ci il
9 sentyabr
1978-ci il
11 sentyabr
1978-ci il
14 sentyabr
1978-ci il
20 sentyabr
1978-ci il
21 sentyabr

Ucar rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Kənd təsərrüfatı işçilərinin respublika müşavirəsində nitq söyləmişdir.
Çexoslovakiya xarici işlər naziri Boquslav Xneupeki qəbul etmişdir.
Polşa Nazirlər Sovetinin sədri Meçislav Yagelskini qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Daxili işlər naziri general-leytenant Arif Nəzər oğlu Heydərovun dəfn mərasimində nitq
söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Ali ümumqoşun hərbi məktəbində təntənəli mitinqdə çıxış etmişdir.
Qəzənfər Musabəyovun heykəlinin açılışına həsr olmuş mitinqdə nitq söyləmişdir.
Bərdə rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Sabirabad rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Respublika pambıqçılarının zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
Sovet İttifaqının Ali Təhsil ocaqlarında oxumağa gedən tələbələrlə respublikanın partiya və sovet
fəallarının görüşündə nitq söyləmişdir.
Bakı Ali Partiya Məktəbinin professor-müəllim heyəti ilə görüşdə nitq söyləmişdir.
Amerika alimləri Skalanino və Barneti qəbul etmişdir.
Respublika üzümçülərinin müşavirəsində çıxış etmişdir.
Diş həkimlərinin Ümumittifaq elmi-tibb cəmiyyətinin rəyasət heyətinin səyyar iclasının
iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Bakıya səfərə gəlmiş Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnevi qarşılamışdır .
Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnevlə birlikdə V.İ.Lenin adına meydanı və 26 Bakı
komissarı memorialını ziyarət etmişdir.
Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnev məişət kondisionerləri zavodu ilə tanış olmuşdur.
Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnev Yeni-Bakı neftayırma zavodu ilə tanış olmuşdur.

1978-ci il
22 sentyabr

Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnev 18-ci ordunun döyüş şöhrəti muzeyini ziyarət etmişdir.
Azərbaycanın paytaxtına “Lenin ordeni”nin təqdim edilməsi münasibətilə təntənəli yığıncaqda
nitq söyləmişdir.
Azərbaycanın paytaxtına “Lenin ordeni”nin təqdim edilməsi münasibətilə təntənəli yığıncaqda
18

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1978-ci il
29 sentyabr
1978-ci il
30 sentyabr
1978-ci il
14 oktyabr
1978-ci il
17 oktyabr
1978-ci il
20 oktyabr
1978-ci il
28 oktyabr
1978-ci il
30 oktyabr
1978-ci il
31 oktyabr
1978-ci il
3 noyabr
1978-ci il
3 noyabr
1978-ci il
14 noyabr
1978-ci il
22 noyabr
1978-ci il
7 dekabr
1978-ci il
7 dekabr
1978-ci il
14 dekabr
1978-ci il
25 dekabr
1978-ci il
28 dekabr
1979-cu il
12 yanvar
1979-cu il
16 yanvar
1979-cu il
19 yanvar
1979-cu il
24 yanvar
1979-cu il
26 yanvar
1979-cu il
6 fevral
1979-cu il
14 fevral
1979-cu il

Sov. İKP MK-nın Baş katibi L. İ. Brejnev nitq söyləmişdir.
Ağcabədi rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Qasım İsmayılov rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Ermənistanın (keçmiş İrəvan xanlığının) Rusiyanın tərkibinə daxil olmasının 150 illiyi münasibəti
ilə Ermənistan KP MK-nın təntənəli yığıncağında nitq söyləmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
Azərbaycan Respublikası partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Vyetnam Kommunist Gənclər İttifaqının birinci katibini qəbul etmişdir.
Bolqarıstan Xalq Respublikasının SSRİ-dəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dimitr Julevi qəbul
etmişdir.
Bir qrup şəxsə Azərbaycan SSR Dövlət mükafatlarını təqdim etmişdir.
Serebrovski adına Neft və Qaz çıxarma İdarəsinin partiya konfransında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Tbilisidə Cənubi Qafqaz Hərbi dairənin hərbi şurasının iclasında iştirak etmişdir.
L. İ. Brejnevin "Xam torpaq" kitabına həsr olunmuş Azərbaycanın partiya fəallarının yığıncağında
çıxış etmişdir.
Hindistan Kommunist partiyasının icraiyyə komitəsinin üzvü, Bixar ştatının kommunist partiya
təşkilatının birinci katibi Sunila Mukerdjunu qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə etmişdir.
26 Bakı komissarları adına rayonun 48-ci partiya konfransında nitq söyləmişdir.
Minskdə, Belorusiya SSR-in və Belorusiya KP-nin 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda
nitq söyləmişdir.
Ağdam- Stepanakert (Xankəndi) dəmir yolunun təntənəli açılış mitinqində çıxış etmişdir.
Dağlıq Qarabağ vilayət partiya təşkilatının XXVIII konfransında nitq söyləmişdir.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər işçilərinin respublika müşavirəsində nitq söyləmişdir.
43-cü Bakı partiya konfransında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Seçicilərlə görüşdə nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
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22 fevral
1979-cu il
23 fevral
1979-cu il
4 mart
1979-cu il
26 mart
1979-cu il
27 mart
1979-cu il
29 mart
1979-cu il
10 aprel
1979-cu il
25 aprel
1979-cu il
27 aprel
1979-cu il
may
1979-cu il
7 may
1979-cu il
30 may
1979-cu il
4 iyun
1979-cu il
5 iyun
1979-cu il
16 iyun
1979-cu il
iyun
1979-cu il
29 iyun
1979-cu il
12 iyul
1979-cu il
16 iyul
1979-cu il
17 iyul
1979-cu il
24 iyul
1979-cu il
1 avqust
1979-cu il
3 avqust
1979-cu il
24 avqust
1979-cu il
25 avqust

Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi münasibətilə keçirilən təntənəli iclasda nitq söyləmişdir.
Böyük Vətən müharibəsi illərində həlak olmuş Xəzər dənizçilərinin şərəfinə ucaldılmış
memorialın açılışında iştirak etmişdir.
Bakı şəhəri Leninneft seçki dairəsindən 10-ci çağırış SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilmişdir
Respublika partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Bakı məişət kondisionerləri zavoduna Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və
ÜİLKGİ-nin keçici Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir.
Bakı şəhərinə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir.
Mirvarid Dilbaziyə "Azərbaycanın xalq şairi" fəxri diplomunu təqdim etmişdir.
"Fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması: mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və aktual problemləri"
mövzusunda keçirilən Ümumittifaq elmi-praktiki konfransda məruzə etmişdir.
"Fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması: mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və aktual problemləri"
mövzusunda keçirilən ümumittifaq elmi-praktiki konfransda "İdeoloji işin təxirəsalınmaz
məsələləri" mövzusunda nitq söyləmişdir.
"Kommunist" jurnalının 8-ci nömrəsində "Mənəvi tərbiyənin aktual məsələləri" məqaləsi dərc
olunmuşdur.
Taqanroqda 416-cı motoatıcı diviziyanın şərəfinə ucaldılmış abidənin açılış mərasimində çıxış
etmişdir.
Neftçala rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının qarşısında çıxış etmişdir.
Özbəkistan SSR ədəbiyyat və incəsənət günlərində iştirak etməyə gəlmiş Özbəkistan nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.
Kənd təsərrüfatı işçilərinin respublika müşavirəsində çıxış etmişdir.
Bəstəkar Fikrət Əmirovun "1001 gecə" baletinin tamaşasına baxdıqdan sonra yaradıcı heyətlə
görüşmüşdür.
"Voprosı filosofii" jurnalının 6-cı nömrəsində "Sovet adamının fəal həyat mövqeyinin
formalaşdırılmasının əsas istiqamətləri" məqaləsi dərc olunmuşdur.
Xəzər Ali Hərbi-Dəniz Məktəbində gənc zabitlərin 37-ci buraxılışı ilə əlaqədar keçirilən
mərasimdə nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
SSRİ Gənclər Təşkilatları Komitəsinin və Amerikanın gənc siyasi xadimlər şurasının Bakıda
keçirilən seminarının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Pambıqçıların zona müşavirəsində nitq söyləmişdir.
"Pravda" qəzetində müsahibəsi dərc olunmuşdur.
Respublika üzümçülərinin müşavirəsində çıxış etmişdir.
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Lenin ordeni və "Oraq və Çəkic" qızıl medalı ilə
təltif edilməklə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.
Polşa Xalq Respublikası Nazirlər Şurası sədrinin müavini, Polşa Xalq Respublikası Nazirlər
Şurası yanında planlaşdırma komissiyasının sədri Tadeuş Vjaşiki qəbul etmişdir.
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1979-cu il
29 avqust
1979-cu il
6 sentyabr
1979-cu il
13 sentyabr
1979-cu il
14 sentyabr
1979-cu il
17 sentyabr
1979-cu il
18 sentyabr
1979-cu il
19 sentyabr
1979-cu il
22 sentyabr
1979-cu il
27 sentyabr
1979-cu il
28 sentyabr
1979-cu il
1 oktyabr
1979-cu il
2 oktyabr
1979-cu il
5 oktyabr
1979-cu il
9 oktyabr
1979-cu il
10 oktyabr
1979-cu il
12 oktyabr
1979-cu il
13 oktyabr
1979-cu il
19 oktyabr
1979-cu il
20 oktyabr
1979-cu il
23 oktyabr
1979-cu il
24 oktyabr
1979-cu il
26 oktyabr
1979-cu il
31 oktyabr
1979-cu il
5 noyabr

Birinci kurs tələbələrinin respublikanın partiya və sovet fəalları ilə görüşündə nitq söyləmişdir.
Kremldə Sov. İKP MK-nın Baş katibi, SSRİ Ali Sovetinin Sədri L. İ. Brejnev tərəfindən Lenin
ordeni və Sosialist Əməyi qəhrəmanının "Oraq və Çəkic" qızıl medalı təqdim edilmişdir.
Mərasimdə çıxış etmişdir.
Suriya Ərəb Sosialist Dirçəliş Partiyası Baş katibinin müavini Abdulla Əhməri qəbul etmişdir.
Kənd təsərrüfatı işçilərinin zona müşavirəsində çıxış etmişdir.
Martuni (Xocavənd) rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Kənd təsərrüfatı işçilərinin zona müşavirəsində nitq söyləmişdir.
Şamxor (Şəmkir) rayonunun Çardaxlı (indiki Koroğlu) kəndində əmək və döyüş şöhrəti muzeyin
açılışında çıxış etmişdir.
Bolqarıstan Xalq Respublikası baş prokurorunun müavini Qriqor Qriqorov başda olmaqla
Bolqarıstan prokurorluq orqanları işçilərini qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da Ukrayna ədəbiyyat və incəsənət günlərinə həsr olunmuş müşavirədə nitq
söyləmişdir.
SSRİ Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti P. N. Fedoseyevi qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da Azərbaycan bəstəkarlarını qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da Ukrayna incəsənəti və ədəbiyyatı günlərinin iştirakçıları ilə görüşdə çıxış
etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da respublikanın dəniz neftçilərinin təxirəsalınmaz vəzifələrinə həsr olunmuş
müşavirədə çıxış etmişdir.
Respublika təbliğatçı fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Ukrayna incəsənəti və ədəbiyyatı günlərinin iştirakçılarının şərəfinə verilmiş qəbulda çıxış
etmişdir.
Kənd təsərrüfatı işçilərinin respublika müşavirəsində nitq söyləmişdir.
Ümumittifaq kənd təsərrüfatı işçiləri gününə həsr olunmuş yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Aeroflotun siyasi işçilərinin müşavirəsində nitq söyləmişdir.
Lorenso Torresin başçılıq etdiyi ABŞ Kommunist Partiyasının rəhbər işçilərinin nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.
Hematoloqların və transfizioloqların Bakıda keçirilən birinci Ümumittifaq qurultayının
iştirakçılarının bir qrupunu qəbul etmişdir.
Polşa Xalq Respublikasının Sovet İttifaqındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kazimej Olşevskini
qəbul etmişdir.
Bakıda Sarayevo şəhəri günlərində iştirak etmiş Ante Suçiçin rəhbərliyi ilə Bosniya və
Herseqovina paytaxtının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Bakıda keçirilən "İdarəetmə sistemlərinin sabitliyi, invariantlığı və həssaslığı nəzəriyyəsinin
ümumi problemləri" Ümumittifaq məktəbinin sovet və xarici iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Respublika zəhmətkeşlərinin mitinqində nitq söyləmişdir.
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1979-cu il
19 noyabr
1979-cu il
20 noyabr

1979-cu il
4 dekabr
1979-cu il
7 dekabr
1979-cu il
10 dekabr
1979-cu il
11 dekabr
1979-cu il
11 dekabr
1979-cu il
18 dekabr
1979-cu il
22 dekabr
1980-ci il
15 yanvar

Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda yekun nitqi söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da VIII Ümumittifaq televiziya filmləri festivalının iştirakçılarını qəbul
etmişdir.
Moskvada təhsil alan azərbaycanlı tələbə və aspirantlarla görüşdə çıxış etmişdir.
Azərbaycan Memarlar İttifaqının XII qurultayının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Lənkəranda məhsul bayramına həsr olunmuş iclasda çıxış etmişdir.
Respublika elmi-praktiki konfransında çıxış etmişdir.
"İntersputnik" Şurasının VIII sessiyasının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Sov. İKP MK-nın 1979-cu il noyabr plenumunun yekunları və respublika partiya təşkilatının
vəzifələri haqqında Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan neft maşınqayırma sənayesi işçilərinin iclasında nitq söyləmişdir.
“Pravda” qəzetində A. Caparidzenin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş məqaləsi dərc
olunmuşdur.

1980-ci il
17 yanvar

A. Caparidzenin abidəsinin təntənəli açılışında nitq söyləmişdir.

1980-ci il
18 yanvar
1980-ci il
28 yanvar
1980-ci il
4 fevral
1980-ci il
8 fevral
1980-ci il
9 fevral
1980-ci il
20 fevral

A. Caparidzenin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda məruzə ilə çıxış
etmişdir.
Seçicilərlə görüşdə nitq söyləmişdir.

1980
24 fevral

Bakı şəhəri Leninneft seçki dairəsindən 10-ci çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat
seçilmişdir

1980-ci il
28 fevral
1980-ci il
29 fevral
1980-ci il
14 mart

Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsinə həsr olunmuş yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Bakının mərkəzində İmadəddin Nəsiminin heykəlinin açılışı mərasimində nitq söyləmişdir.

1980-ci il
19 mart
1980-ci il
20 mart

Azərbaycan zəhmətkeşlərinin mitinqində nitq söyləmişdir.

Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan Kommunist partiyasının 60 illik yubileyinin qeyd edilməsi
üçün yaradılmış yubiley komissiyasının iclasında çıxış etmişdir.
Kampuçiya Xalq İnqilab Şurasının sədri Henq Samrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
Bakıda Nəsiminin heykəlinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.

Azərbaycan KP MK-da SSRİ neft emalı və neft-kimya sənayesi naziri V. S. Fedorovla
görüşmüşdür.

Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
22

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1980-ci il
22 mart
1980-ci il
25 mart

1980-ci il
26 mart
1980-ci il
5 aprel
1980-ci il
9 aprel
1980-ci il
10 aprel
1980-ci il
16 aprel
1980-ci il
17 aprel
1980-ci il
18 aprel
1980-ci il
22 aprel
1980-ci il
25 aprel
1980-ci il
28 aprel
1980-ci il
aprel
1980-ci il
30 aprel
1980-ci il
7 may
1980-ci il
9 may
1980-ci il
12-13 may
1980-ci il
14 may
1980-ci il
15 may
1980-ci il
16 may
1980-ci il
17 may
1980-ci il
19 may

Azərbaycan komsomoluna Ümumittifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı MK-nın Qırmızı
Bayrağının təqdim edilməsinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir.
SSRİ Elmlər Akademiyasının biosfer problemləri üzrə elmi şurası bürosunun və SSRİ Elmlər
Akademiyasının kosmik vasitələrinin köməyi ilə təbii ehtiyatların öyrənilməsi üzrə komissiyası
bürosunun Bakıda keçirilən birgə iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley
mərasimində iştirak etmişdir.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 10-cu çağırış 1-ci sessiyasında çıxış etmişdir.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 10-cu çağırış 1-ci sessiyasında və Azərbaycan SSR Nazirlər
Sovetinin təşkil olunmuş birinci iclasında nitq söyləmişdir.
“Pravda” qəzetində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Macarıstan Xalq Respublikası coğrafiya və xəritələşdirmə cəmiyyətinin prezidenti Koşuta Şandor
Radonu qəbul etmişdir.
Əmək qəhrəmanlarının və partiya veteranlarının təbrik edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir.
SSRİ Silahlı Qüvvələri veteranlarının təbrik edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir.
Bakıda XI Qızıl Ordunun şərəfinə qoyulmuş monumentin təntənəli açılış mərasimində nitq
söyləmişdir.
Bakıda SSRİ xalqları dostluğu sarayının açılış mərasimində nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Ali Sovetin təntənəli iclasında Azərbaycan SSR-in
və Azərbaycan Kommunist Partiyasının 60 illiyi ilə əlaqədar məruzə ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan Kommunist partiyasının 60 illiyi şərəfinə keçirilən qəbulda
nitq söyləmişdir.
"Voprosı filosofiya" jurnalının 5-ci nömrəsində məqaləsi dərc olunmuşdur.
Azərbaycan KP MK-nın Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan Kommunist Partiyasının 60 illiyinin
hazırlanması və keçirilməsi üzrə təşkil edilmiş yubiley komissiyasının yekun iclasında çıxış
etmişdir.
Taqanroq şəhərini və Rostov vilayətini alman faşizmindən azad edənlərin xatirəsinə ucaldılmış
“Şöhrət” memorialının açılışı mərasimində nitq söyləmişdir.
Qələbə günü münasibətilə qardaşlıq qəbiristanlığındakı memorial kompleksdə və Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı Həzi Aslanovun abidəsi önündə çıxış etmişdir.
SSRİ quraşdırma və xüsusi tikinti işləri naziri B. V. Bakinin Azərbaycana səfəri zamanı nitq
söyləmişdir.
SSRİ Elmlər Akademiyası ümumi biologiya şöbəsi və Azərbaycan Elmlər Akademiyası biologiya
elmləri şöbəsi bürolarının Bakıda keçirilən birgə iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə mükafatların təqdimetmə mərasimində çıxış etmişdir.
Respublika partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin təltif edilmə mərasimində çıxış etmişdir.
Alman Kommunist Partiyası idarə heyətinin üzvü Herbert Kellerin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.
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1980-ci il
21-24 may

1980-ci il
28 may
1980-ci il
1 iyun
1980-ci il
9 iyun
1980-ci il
13 iyun
1980-ci il
30 iyun
1980-ci il
1 iyul

Naxçıvan MSSR-ə dördüncü dəfə səfər etmişdir. İliç (indiki Sədərək) rayonun Sədərək kəndində
keçirilən mitinqdə çıxış etmişdir.
Naxçıvan MSSR-in partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Ali təhsil müəssisələrinin işçilərinin respublika müşavirəsində nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Respublika kənd təsərrüfatı işçilərinin zona müşavirəsində çıxış etmişdir.
Respublika xalq nəzarəti orqanları fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.

1980-ci il
7 iyul
1980-ci il
iyul

Respublika üzümçülərinin zona müşavirələrində çıxış etmişdir.

1980-ci il
11 iyul
1980-ci il
14 iyul
1980-ci il
17 iyul
1980-ci il
20 avqust
1980-ci il
25 avqust
1980-ci il
25 avqust
1980-ci il
26 avqust
1980-ci il
29 avqust
1980-ci il
4 sentyabr

Sov. İKP MK-nın 1980-ci il iyun plenumunun yekunları və respublika partiya təşkilatının
vəzifələri haqqında Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.

1980-ci il
5 sentyabr

Bərdə rayonunun pambıqçılıq təsərrüfatları ilə tanış olmuşdur.

1980-ci il
10 sentyabr
1980-ci il
15 sentyabr
1980-ci il
17 sentyabr
1980-ci il
4 oktyabr

Yəmən Sosialist Partiyasının MK Siyasi Bürosunun üzvü, MK katibi Əli Saləm əl-Beytin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Respublikanın üzümçülük rayonlarının partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.

“Kommunist” jurnalının 10-cu nömrəsində məqaləsi dərc olunmuşdur.

Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Respublika partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
SSRİ-nin ali təhsil məktəblərinə qəbul olunmuş tələbələrin təntənəli yolasalma mərasimində
iştirak etmişdir.
Hollandiya KP MK-nın sədri Henk Hukstranı qəbul etmişdir.
Birinci kurs tələbələrinin respublikanın partiya və sovet fəalları ilə görüşü zamanı nitq
söyləmişdir.
Alma-Atada Qazaxıstan SSR-in və Qazaxıstan Kommunist partiyasının 60 illiyinə həsr olunmuş
təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Danimarka Kommunist partiyasının icraiyyə komitəsinin üzvü Kay Xansenin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.

Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Respublikanın pambıqçılıq rayonlarının partiya, sovet, təsərrüfat fəallarının iclasında çıxış
etmişdir.
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1980-ci il
14 oktyabr
1980-ci il
16 oktyabr
1980-ci il
18 oktyabr

Dinc məqsədlərlə kosmik fəzanın tədqiqi və ondan istifadə sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə
dair Bakıda keçirilən Sovet-Fransa müşavirəsi iştirakçılarının bir qrupunu qəbul etmişdir.
Respublikaya Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin Fəxri
fərmanının təqdim edilməsi münasibətilə nitq söyləmişdir.
Bakıda Yazıçıların ümumittifaq yaradıcılıq konfransının keçirilməsi üzrə təşkilat komitəsinin
iclasında çıxış etmişdir.

1980-ci il
27 oktyabr
1980-ci il
29 oktyabr
1980-ci il
30 oktyabr
1980-ci il
31 oktyabr

Yazıçıların Ümumittifaq yaradıcılıq konfransında məruzə ilə çıxış etmişdir.

1980-ci il
1 noyabr
1980-ci il
5 noyabr
1980-ci il
11 noyabr
1980-ci il
14 noyabr
1980-ci il
14 noyabr
1980-ci il
15 noyabr

Yazıçıların Ümumittifaq yaradıcılıq konfransı münasibətilə keçirilən qəbulda çıxış etmişdir.

Bakıda keçirilən Ümumittifaq simpoziumunun iştirakçılarını – SSRİ, Bolqarıstan, Macarıstan,
Vyetnam, ADR, Polşa, Çexoslovakiya, Yuqoslaviya alimlərinin bir qrupunu qəbul etmişdir.
Azərbaycan zəhmətkeşlərinin mitinqində nitq söyləmişdir.
Yazıçıların Ümumittifaq yaradıcılıq konfransının bağlanışında çıxış etmişdir.

"Azelektroterm" birliyinin hesabat-seçki yığıncağında nitq söyləmişdir.
Sov. İKP MK-nın 1980-ci il oktyabr plenumunun yekunları və respublikanın partiya təşkilatının
vəzifələri haqqında Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Bakı maşınqayıranları və elektrotexniklərinin mitinqində nitq söyləmişdir.
Azərbaycana səfərə gələn Finlandiya prezidenti Urxo Kekkoneni hava limanında qarşılamışdır.
“Gülüstan” sarayında Azərbaycana səfərə gələn Finlandiya prezidenti Urxo Kekkonenin şərəfinə
verilən səhər yeməyində nitq söyləmişdir.
Vətəninə yola düşən Finlandiya prezidenti Urxo Kekkoneni hava limanında yola salmışdır.

1980-ci il
18 noyabr
1980-ci il
21 noyabr
1980-ci il
24 noyabr
1980-ci il
26 noyabr
1980-ci il
29 noyabr
1980-ci il
4 dekabr
1980-ci il
15 dekabr
1980-ci il
17 dekabr
1980-ci il
23 dekabr
1980-ci il
23 dekabr

Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsinin "Sülh uğrunda mübariz" fəxri medalı ilə təltif olunması
mərasimində çıxış etmişdir.
Nefroloqların II Ümumittifaq qurultayının iştirakçılarının bir qrupunu qəbul etmişdir.
P. Proktorun və L. Dluginin başçılığı ilə ABŞ Kommunist Partiyasının rəhbər işçilərini qəbul
etmişdir.
Azərbaycan komsomolunun 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Ermənistan SSR-in və Ermənistan Kommunist partiyasının 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli
iclasda nitq söyləmişdir.
Azərbaycanın mədəniyyət xadimlərinə mükafatların təqdim olunması mərasimində nitq
söyləmişdir.
Yuqoslaviyanın Sovet İttifaqındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Marko Orlandici qəbul
etmişdir.
S. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna "Şərəf nişanı" ordeninin təqdim
edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
F. E. Dzerjinski adına klubda Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin 60-cı il dönümünə həsr olunmuş
təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir.
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1980-ci il
26 dekabr
1980-ci il
28 dekabr
1981-ci il
7 yanvar
1981-ci il
14 yanvar
1981-ci il
28 yanvar
1981-ci il
29 yanvar
1981-ci il
30 yanvar
1981-ci il
13 fevral

1981-ci il
24 fevral
1981-ci il
4 mart
1981-ci il
11 mart
1981-ci il
17 mart
1981-ci il
20 mart
1981-ci il
23 mart
1981-ci il
27 mart

Elm, ədəbiyyat, incəsənət xadimlərinin və istehsalat qabaqcıllarının Dövlət mükafatları ilə təltif
edilməsi mərasimində nitq söyləmişdir.
Yazıçı Anara Respublika Dövlət mükafatı laureatının diplomunu və medalını təqdim etmişdir.
44-cü Bakı partiya konfransında nitq söyləmişdir.
Azərbaycanın partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan Kommunist partiyasının XXX qurultayında məruzə ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan Kommunist partiyasının XXX qurultayında yekun söz ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan Kommunist partiyasının XXX qurultayının bağlanmasında nitq söyləmişdir.
Respublika partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Keşlə maşınqayırma zavodunda Azərbaycan Kommunist partiyasının XXX qurultayının
yekunlarına həsr olunmuş yığıncaqda çıxış etmişdir.
Sov. İKP MK-nın XХVI qurultayında nitq söyləmişdir.
Vyetnam Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi Le Zuanı qəbul etmişdir.
Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası Komitəsinin XXV iclasında iştirak edən nümayəndə heyətlərinin
rəhbərlərini qəbul etmişdir.
Sov. İKP MK-nın XХVI qurultayının yekunlarına həsr olunmuş partiya-təsərrüfat fəallarının
yığıncağında məruzə ilə çıxış etmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsinə həsr olunmuş yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun 70 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley mərasimində iştirak
etmişdir.
D.B.Kabalevskinin müəllif konsertinə tamaşa etdikdən sonra yaradıcı heyətlə görüşmüşdür.

1981-ci il
28 mart
1981-ci il
30 mart
1981-ci il
1 aprel

Bakı şəhərinə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsinə həsr olunmuş yığıncaqda nitq söyləmişdir.
SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının Rəyasət Heyətinin və rəssamlıq təhsili üzrə elmi-metodik
şurasının geniş iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Ağdam rayonunda partiya-təsərrüfat fəalları ilə görüşdə çıxış etmişdir.

1981-ci il
2 aprel
1981-ci il
aprel
1981-ci il
5 aprel
1981-ci il
8 aprel
1981-ci il
10 aprel
1981-ci il

SSRİ rəssamlıq Akademiyasının Rəyasət Heyətinin və rəssamlıq təhsili üzrə elmi-metodik
şurasının geniş iclasında çıxış etmişdir.
"Kommunist Azerbaydjana" jurnalının 4-cü nömrəsində "İntensivləşdirilmə yolunda" adlı
məqaləsi dərc olunmuşdur.
Azərbaycan kinematoqrafçılarının V qurultayında iştirak etmişdir.
Respublika aqronomlarının müşavirəsində nitq söyləmişdir.
Sumqayıt şəhərinin partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
S. Vurğun adına Azərbaycan Dövlət rus dram teatrının 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə
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11 aprel
1981-ci il
18 aprel
1981-ci il
24 aprel
1981-ci il
28 aprel
1981-ci il
15 may
1981-ci il
22 may
1981-ci il
29 may
1981-ci il
1 iyun
1981-ci il
7 iyun

çıxış etmişdir.
Bolqarıstan Xalq Respublikasının maarif naziri Aleksandr Folu qəbul etmişdir.

1981-ci il
9 iyun

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli
yığıncaqda nitq söyləmişdir.

1981-ci il
12 iyun

Respublika yazıçılarının VII qurultayında nitq söyləmişdir.

1981-ci il
19 iyun
1981-ci il
3 iyul

Respublikanın partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.

1981-ci il
6 iyul
1981-ci il
8 iyul
1981-ci il
14 iyul
1981-ci il
24 iyul
1981-ci il
25 iyul
1981-ci il
27 iyul
1981-ci il
28 iyul
1981-ci il
29 avqust
1981-ci il
31 avqust

Pambıqçılıq rayonlarının partiya-təsərrüfat fəallarının zona müşavirələrində çıxış etmişdir.

1981-ci il
3 sentyabr

Biləcəri dəmiryol qovşağının partiya fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Gürcüstan SSR-in və Gürcüstan Kommunist partiyasının 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclasda
nitq söyləmişdir.
Bakıda keçirilən "Sov. İKP XXVI qurultayı və SSRİ-də milli münasibətlərin öyrənilməsi
məsələləri" adlı Ümumittifaq elmi sessiyanın iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Kirovabad (Gəncə) şəhərinin partiya fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Şüvəlan qəsəbəsində Yaradıcılıq evinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.

Ağdaş rayonunda səfərdə olmuşdur.

Bakı şəhərində Kitab evinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Partiya-təsərrüfat fəallarının zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
İsmayıllı rayonundakı Kalinin adına kolxozun Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilməsi
münasibətilə kənd zəhmətkeşlərinin yığıncağında nitq söyləmişdir.
İsmayıllı rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Macarıstanın «Babolna» kənd təsərrüfatı kombinatının baş direktoru Robert Burgerti qəbul
etmişdir.
Rayon rəhbərlərinin respublika seminar-müşavirəsində çıxış etmişdir.
Respublika partiya və sovet fəallarının tələbə-gənclərlə görüşündə nitq söyləmişdir.
Məşhur Norveç səyyahı və alimi Tur Heyerdalı qəbul etmişdir.
Kuba Nazirlər Soveti sədrinin müavini Joel Domeneç Benitesi qəbul etmişdir.
Bakıda keçirilən "Gənclər, inkişaf və sülh" adlı beynəlxalq gənclər konfransında nitq söyləmişdir.
Bakıda keçirilən "Gənclər, inkişaf və sülh" adlı beynəlxalq gənclər konfransın iştirakçılarını qəbul
etmişdir.
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1981-ci il
5 sentyabr
1981-ci il
8 sentyabr
1981-ci il
sentyabr oktyabr

Bərdə rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.

1981-ci il
14 sentyabr

Şamaxı rayonuna səfər etmişdir.

1981-ci il
15 sentyabr
1981-ci il
18 sentyabr
1981-ci il
21 sentyabr
1981-ci il
22 sentyabr
1981-ci il
25 sentyabr

Üzümçülük rayonlarının və respublikanın təsərrüfat rəhbərlərinin zona müşavirələrində çıxış
etmişdir.
Tbilisi şəhərində Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq
söyləmişdir.
Bakı şəhərində keçirilən ümumi və tətbiqi kimya üzrə XII Mendeleyev qurultayında çıxış
etmişdir.
Bakı şəhərində keçirilən ümumi və tətbiqi kimya üzrə XII Mendeleyev qurultayının iştirakçılarını
qəbul etmişdir.
Bakı şəhərində keçirilən ümumi və tətbiqi kimya üzrə XII Mendeleyev qurultayının iştirakçıları
üçün təşkil olunmuş konsertdə iştirak etmişdir.

1981-ci il
26 sentyabr
1981-ci il
27 sentyabr

M. Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutunun 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq
söyləmişdir.
Xaçmaz tarix-diyarşünaslıq muzeyin açılış mərasimində nitq söyləmişdir.

1981-ci il
30 sentyabr
1981-ci il
3 oktyabr
1981-ci il
6 oktyabr
1981-ci il
8 oktyabr
1981-ci il
12 oktyabr
1981-ci il
21 oktyabr
1981-ci il
22 oktyabr
1981-ci il
23 oktyabr

Bolqarıstan Teleqraf Agentliyinin baş direktoru Boyan Traykovu qəbul etmişdir.

1981-ci il
26 oktyabr
1981-ci il
30 oktyabr
1981-ci il
31 oktyabr
1981-ci il

Pambıqçılıq rayonlarının rəhbərlərinin zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
“Rabociy klass i sovremennıy mir” jurnalında məqaləsi dərc olunmuşdur.

Əfqanıstanın Ali məhkəməsinin sədri Nizaməddin Təhzibin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.
Nizami Gəncəvinin 840 illik yubiley təntənələrində iştirak etmək üçün Bakıya gəlmiş qonaqları
qəbul etmişdir.
SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru akademik E. M. Primakovu qəbul etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Mingəçevirdə Azərbaycan DRES-in açılışı ərəfəsində bu nəhəng energetika qurğusunun
tikintisində çalışan işçilərin mitinqində çıxış etmişdir.
Mingəçevir şəhərinin partiya fəallarının yığıncağında nitq söyləmişdir.
Lenin ordeni, "Oraq və Çəkic" qızıl medalı ilə təltif edilməklə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına
layiq görülmüş yazıçı Mirzə İbrahimovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda
çıxış etmişdir.
Xaldan kənd orta məktəbində olmuşdur.
Almaniya Kommunist partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Eberxard Veberin başçılığı ilə
AFR-dən gəlmiş nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqı
Mərkəzi Şurasının, Ümumittifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının Fəxri fərmanının təqdim
edilməsi münasibətilə keçirilən mitinqdə nitq söyləmişdir.
"Pravda" qəzetində məqaləsi dərc olunmuşdur.
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31 oktyabr
1981-ci il
13 noyabr
1981-ci il
18 noyabr
1981-ci il
23 noyabr
1981-ci il
24 noyabr
1981-ci il
26 noyabr
1981-ci il
27 noyabr

Bakı şəhərində keçirilən revmotoloqların respublika seminarı iştirakçılarını qəbul etmişdir.
"Literaturnaya qazeta"da "Qoy ədalət zəfər çalsın" başlıqlı müsahibəsi dərc olunmuşdur.
Moskva şəhərində Mərkəzi Memar Evində SSRİ-nin yaranmasının 60 illiyinə həsr olunmuş
təntənəli gecədə çıxış etmişdir.
M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrında böyük Azərbaycan alimi və mütəfəkkiri Nəsirəddin
Tusinin 780 illiyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə iştirak etmişdir.
Respublikanın partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
“Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələri” sərgisini ziyarət etmişdir.

1981-ci il
30 noyabr

Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin VII qurultayında iştirak etmişdir.

1981-ci il
1 dekabr
1981-ci il
2 dekabr
1981-ci il
3 dekabr
1981-ci il
4 dekabr
1981-ci il
5 dekabr
1981-ci il
7 dekabr
1981-ci il
9 dekabr
1981-ci il
10 dekabr
1981-ci il
10 dekabr
1981-ci il
11 dekabr

Aktyor Hüseyn Ərəblinskinin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley
mərasimində iştirak etmişdir
Sov. İKP MK-nın 1981-ci il noyabr plenumunun yekunları və respublika partiya təşkilatının
vəzifələri haqqında Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Gerhard Tremetçin başçılığı ilə Almaniya Vahid Sosialist partiyasının nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
Yəmən Xalq Demokratik Respublikasının baş prokuroru Taxa Əli Salehin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Zəlzələdən zərər çəkmiş İsmayıllı rayonunda vəziyyətlə yerində tanış olmuşdur.

1981-ci il
23 dekabr
1982-ci il
4 yanvar
1982-ci il
6 yanvar
1982-ci il
14 yanvar

Bakıda keçirilən milli məktəblər üçün rus dili və ədəbiyyatı müəllimlərinin hazırlanması
problemlərinə həsr olunmuş Ümumittifaq müşavirə iştirakçılarını qəbul etmişdir.
F.Dzerjınski adına klubda keçirilən C.Naxçıvanski adına internat məktəbin 10 illiyinə həsr
olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Azərbaycanın xalq şairlərinə mükafatların təqdim olunması mərasimində nitq söyləmişdir.
C. Naxçıvanski adına məktəb-internatın 10 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış
etmişdir.
Azərbaycanın xalq şairləri Süleyman Rüstəm və Balaş Azəroğluna mükafatların təqdim olunması
mərasimində nitq söyləmişdir.
Bir qrup maarif işçisinə mükafatların təqdim olunması mərasimində çıxış etmişdir.
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış
etmişdir.
Bakı Neft Emalı zavodunda yeni qurğuların inşasının bitməsi ilə əlaqədar keçirilən mitinqdə nitq
söyləmişdir.
Kommunist partiyasının bir qrup veteranına "Sov. İKP-nın sıralarında 50 il" nişanlarının təqdim
olunması mərasimində çıxış etmişdir.
Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı mərasimində çıxış etmişdir.
Vaqif Poeziya evinin açılışı mərasimində çıxış etmişdir.
Şuşa Tarix muzeyi ilə tanış olmuşdur.
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1982-ci il
15 yanvar
1982-ci il
19 yanvar
1982-ci il
20 yanvar
1982-ci il
22 yanvar
1982-ci il
6 fevral
1982-ci il
12 fevral

Stepanakertdə (Xankəndində) Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin partiya fəallarının yığıncağında
nitq söyləmişdir.
SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin birinci katibi T. N. Xrennikovu qəbul etmişdir.
Respublikanın partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında məruzə ilə çıxış etmişdir.
M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Tixon Xrennikov və Niyazinin
konsertinə tamaşa etmişdir.
Anqola Xalq Respublikası Xalq Məclisinin Rəyasət Heyətinin üzvü Lusio Ların başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Respublika Həmkarlar İttifaqlarının XVI qurultayında nitq söyləmişdir.
V.İ.Lenin adına Azərbaycan boru prokat zavodunda keçirilmiş yığıncağında çıxış etmişdir.

1982-ci il
19 fevral
1982-ci il
22 fevral
1982-ci il
5 mart
1982-ci il
10 mart

Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.

1982-ci il
12 mart
1982-ci il
22 mart

Azərbaycan SSR-ə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Cəfər Cabbarlının heykəlinin açılış mərasimində nitq söyləmişdir.

1982-ci il
26 mart

Partiya komitələrinin mühazirəçilərinin zona seminar-müşavirəsində nitq söyləmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
“Oktyabr İnqilabi” ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Cəfər Cabbarlının Bakıdakı ev-muzeyini ziyarət etmişdir.
“Elektroştamp” Bakı təcrübə sınaq zavodunda keçirilmiş yığıncağında çıxış etmişdir.
Q. Qarayevin yaradıcılığına həsr olunmuş konsertdə iştirak etmişdir.

1982-ci il
3 aprel
1982-ci il
8 aprel

1982-ci il
13 aprel
1982-ci il
15 aprel
1982-ci il
21-27 aprel

Respublika komsomolunun XXXI qurultayında nitq söyləmişdir.
Bakı şəhərinə Sov. İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin, ÜİHİMŞ-in və ÜİLKGİ-nin keçici
Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Tbilisi və Yerevan şəhərlərinin nümayəndə heyətlərini qəbul etmişdir.
Bakı şəhərinin Lenin rayonuna Azərbaycan KP MK-nın, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin,
Azərbaycan HİMŞ-in və Azərbaycan LKGİ-nin Qırmızı Bayrağının təqdim edilməsinə həsr
olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
SSRİ Ali Sovetinin Meksikaya səfər etmiş nümayəndə heyətinə başçılıq etmişdir.

1982-ci il
28 aprel

Sov. İKP MK-nın “Politiçeskoye obrazovaniye” jurnalı redaksiya heyətinin Fəxri Fərmanı ilə
təltif olunmuşdur.

1982-ci il
9 may
1982-ci il

C. Naxçıvanski adına respublika hərbi internat məktəbində olmuşdur.
Bakının «Neftçi» komandasının rəhbərlərini və futbolçularını qəbul etmişdir.
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10 may
1982-ci il
14 may
1982-ci il
15 may

SSRİ EA Rəyasət Heyətinin yanında müttəfiq respublikaların Elmlər Akademiyalarının
fəaliyyətlərinin əlaqələndirməsi Şurası tərəfindən Bakı şəhərində keçirilən müşavirənin
iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Yaradıcı ziyalılara, kənd təsərrüfatı qabaqcıllarına, partiya və sovet işçilərinə yüksək mükafatların
təqdimetmə mərasimində çıxış etmişdir.

1982-ci il
17 may

Sosialist ölkələrinin informasiya
iştirakçılarını qəbul etmişdir.

1982-ci il
18 may
1982-ci il
28 may
1982-ci il
29 may
1982-ci il
4 iyun
1982-ci il
5 iyun

agentliklərinin jurnalistlərinin Beynəlxalq seminarının

“Kiyevin 1500 illiyi” xatirə medalı ilə təltif olunmuşdur.
Bəstəkar Qara Qarayevin dəfn mərasimində nitq söyləmişdir.
Süleyman Ararın başçılıq etdiyi İordaniya-Sovet Dostluq Cəmiyyətinin nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
SSRİ prokurorluq orqanlarının 60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir.
Bakı şəhərində qastrolda olan SSRİ Böyük Teatrının aparıcı yaradıcı heyətinin bir qrupunu qəbul
etmişdir.
S. Vurğun adına Rus dram teatrın quruluşunda A. Şafronovun “Ürəkdə əməliyyat” pyesinin
premyerasına tamaşa etmişdir.

1982-ci il
7 iyun
1982-ci il
10 iyun

SSRİ-də akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin başçılarını qəbul etmişdir.

1982-ci il
18 iyun
1982-ci il
22 iyun
1982-ci il
25 iyun

Sov. İKP MK-nın 1982-ci il may plenumunun yekunları və respublika partiya təşkilatının
vəzifələri haqqında Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Respublikada keçirilmiş SSRİ xalqlarının poeziya bayramının və SSRİ Dövlət Nəşriyyat
Komitəsinin uşaq ədəbiyyatı üzrə Şurasının iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Dəvəçi broyler fabrikində keçirilmiş yığıncağında çıxış etmişdir.

1982-ci il
2 iyul
1982-ci il
3 iyul
1982-ci il
4 iyul

Lənkəran şəhər partiya komitəsinin plenumunda çıxış etmişdir.

1982-ci il
5 iyul
1982-ci il
12 iyul
1982-ci il
15 iyul

Moskvada keçirilmiş “Müasir Asiyanın aktual problemləri” adlı Beynəlxalq elmi-siyasi
konfransın iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Sovet işçilərinin respublika müşavirəsində məruzə ilə çıxış etmişdir.

1982-ci il
16 iyul
1982-ci il
17 iyul
1982-ci il

Bakıda görkəmli müğənni Bülbülün xatirə ev-muzeyinin açılışında iştirak etmişdir.

Astara rayon partiya komitəsinin plenumunda çıxış etmişdir.
Böyük Teatrın yaradıcı heyəti və Azərbaycanın sənət adamları ilə görüşmüşdür.

Ağcabədi rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Qasım İsmayılov rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Fransa Kommunist partiyasının Mərkəzi Komitəsinin üzvü Jorj Seqini qəbul etmişdir.
Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin 60 illik yubileyi münasibətilə
keçirilən təntənəli gecədə nitq söyləmişdir.
Pambıqçılıq rayonlarının partiya-təsərrüfat fəallarının zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
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19 iyul
1982-ci il
22 iyul
1982-ci il
23 iyul
1982-ci il
24 iyul
1982-ci il
26 iyul
1982-ci il
27 iyul
1982-ci il
29 iyul
1982-ci il
30 iyul
1982-ci il
31 iyul
1982-ci il
3 avqust
1982-ci il
avqust
1982-ci il
28 avqust
1982-ci il
4 sentyabr
1982-ci il
6 sentyabr
1982-ci il
7 sentyabr
1982-ci il
11 sentyabr
1982-ci il
24 sentyabr
1982-ci il
26 sentyabr
1982-ci il
30 sentyabr
1982-ci il
2 oktyabr
1982-ci il
1-2 oktyabr
1982-ci il
4 oktyabr
1982-ci il
5 oktyabr
1982-ci il
11 oktyabr
1982-ci il
12 oktyabr

Sənaye və inşaat işçilərinin respublika müşavirəsində çıxış etmişdir.
Tbilisi şəhərində Qırmızı Bayraqlı Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsinin 60 illiyinə həsr olunmuş
təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Xanlar rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Üzümçülük rayonlarının partiya-təsərrüfat fəallarının zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da keçirilən müşavirədə çıxış etmişdir.
Şuşada bir qrup Azərbaycan yazıçıları ilə Vaqif poeziya günlərində iştirak etmişdir.
Dağlıq Qarabağ vilayət partiya komitəsində muxtar vilayətin rəhbərləri ilə görüşdə çıxış etmişdir.
Stepanakertdə (Xankəndində) Azərbaycan yaradıcılıq ittifaqlarının idarə heyətlərinin birləşmiş
səyyar plenumunda nitq söyləmişdir.
Şuşada Natəvanın abidəsinin açılışında nitq söyləmişdir.
"Kommunist Azerbaydjana" jurnalının 8-ci nömrəsində partiya işçilərinin
müşavirəsindəki məruzəsi dərc olunmuşdur.
Respublikanın partiya-sovet fəalları ilə tələbələrin görüşündə nitq söyləmişdir.

respublika

Bərdə rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Sabirabad rayonunun partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Pambıqçılıq rayonlarının partiya-təsərrüfat fəallarının zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
Üzümçülük rayonlarının partiya-təsərrüfat fəallarının zona müşavirələrində çıxış etmişdir.
Azərbaycana gəlmiş L. İ. Brejnevi qarşılamışdır. Təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
Azərbaycan SSR-ə Lenin ordeninin təqdim edilməsinə həsr edilmiş Azərbaycan KP MK-nın və
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin təntənəli iclasında nitq söyləmişdir.
Hüquqi və Sosial Fəlsəfənin Beynəlxalq Assosiasiyasının Rəyasət Heyətinin Bakıda keçirilən
iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
İrəvandakı "Masis" ayaqqabı istehsalat birliyində nitq söyləmişdir.
Naxçıvan MSSR-ə səfər etmişdir.
Naxçıvan MSSR-in partiya-təsərrüfat fəallarının yığıncağında çıxış etmişdir.
Respublikada keçirilən "Lenfilm" kinostudiyası günlərinin iştirakçılarını qəbul etmişdir.
“Georgi Dimitrovun anadan olmasının 100 illiyi” yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.
Kənd təsərrüfatı işçiləri gününə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda çıxış etmişdir.
Azərbaycan KP MK-da respublikanın rəssamları ilə görüşdə çıxış etmişdir.
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1982-ci il
17 oktyabr
1982-ci il
18 oktyabr

Akademik Milli Dram Teatrında İlyas Əfəndiyevin “Xurşudbanu Natəvan“ tamaşasına baxdıqdan
sonra yaradıcı heyətlə görüşmüşdür.
M. F. Axundovun anadan olmasının 170 illiyi şərəfinə keçirilən mərasimdə iştirak etmişdir.

1982-ci il
19 oktyabr
1982-ci il
22 oktyabr
1982-ci il
25 oktyabr
1982-ci il
26 oktyabr

M. F. Axundovun anadan olmasının 170 illiyi şərəfinə keçirilən mərasimlərin iştirakçılarını qəbul
etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın plenumunda məruzə ilə çıxış etmişdir.

1982-ci il
27 oktyabr

Finlandiyanın Sosial-Demokrat partiyasının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.

1982-ci il
28 oktyabr
1982-ci il
29 oktyabr
1982-ci il
29 oktyabr
1982-ci il
30 oktyabr

1982-ci il
2 noyabr

1982-ci il
6 noyabr
1982-ci il
15 noyabr
1982-ci il
22 noyabr
1982-ci il
24 noyabr
1982-ci il
27 noyabr
1982-ci il
3 dekabr
1982-ci il
6 dekabr
1982-ci il
13 dekabr
1982-ci il
14 dekabr

Azərbaycanın sahə həkimlərinin I qurultayında nitq söyləmişdir.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Hüseyn Cavidin cənazəsi Sibirdən gətirilmişdir.

Azərbaycan KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitutunun 60 illiyinə və İnstituta Qırmızı Əmək
Bayrağı ordeninin təqdim edilməsinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda nitq söyləmişdir.
SSRİ EA Fəlsəfə və Hüquq bölməsinin səyyar iclasında çıxış etmişdir.
Almaniya Federativ Respublikasının Sovet İttifaqındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Andreas
Mayer-Landrutu qəbul etmişdir.
SSRİ EA Geologiya, Geofizika, Geokimya bölməsinin səyyar iclasının iştirakçılarını qəbul
etmişdir.
SSRİ EA Rəyasət Heyətinin yanında Sistemli Təhlil Komitəsinin elmi şurasının X sessiya
iştirakçılarını qəbul etmişdir.
SSRİ EA Fəlsəfə və Hüquq bölməsinin səyyar iclasının iştirakçılarını qəbul etmişdir.
Bakı şəhərində keçirilən Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan partiya komitələri katiblərinin elmipraktiki konfransında çıxış etmişdir.
Hüseyn Cavidin Sibirdən gətirilmiş cənazəsi ilə vida mərasimində iştirak etmişdir.
Respublika zəhmətkeşlərinin mitinqində nitq söyləmişdir.
L. İ. Brejnevin dəfn mərasimində iştirak etmişdir.
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun üzvü seçilmişdir.
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini
təyin edilmişdir.
"Azərbaycanın tarixi və mədəniyyət abidələri" sərgisinə tamaşa etmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın I katibi vəzifəsindən azad edilmişdir. Plenumda nitq söyləmişdir.
Moskvaya yola düşmüşdür.
SSRİ Yollar Nazirliyinin geniş kollegiya iclasına sədrlik etmişdir.
Kremldə Macarıstan Xalq Respublikasının Nazirlər Sovetinin sədr müavini Y.Maryaini qəbul
etmişdir.
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