اﺟﺮاي دو ﻃﺮح ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ادب آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ و ادب آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از اﺟﺮا ي دو ﻃﺮح ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ﺗـﺪوﯾﻦ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« و »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮑﺴﺎنﻧﻮﯾﺴـ ﯽ
ﮐ ﻠﻤﺎت ﺗﺮﮐ ﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧ ﯽ« ﺧﺒﺮ داد.
اﺑواﻟﻔﺿـل ﻋﻠﯾﻣﺣﻣـدی ،ﻣـدﯾرﻋﺎﻣل ﺑﻧﯾـﺎد ﻓرھﻧـﮓ ،ھﻧر و ادب آذرﺑﺎﯾﺟـﺎن از اﺟرای دو طرح ﺑـﺎ ﻋﻧﺎوﯾن »ﺗـدوﯾن داﯾره اﻟﻣﻌﺎرف آذرﺑﺎﯾﺟﺎن« و
»ﯾﮑﺳﺎنﻧوﯾﺳـﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﺗرﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ« ﺧﺑر داد و اظﮭﺎر داﺷت :اﯾن طرحھﺎ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ھﯾﺎت ﻣدﯾره و ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف وارد
ﻣرﺣﻠﮫ اﺟراﯾﯽ ﺷده اﺳت .
وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾنﮐﮫ ﺑرای ﺗـدوﯾن داﯾراﻟﻣﻌﺎرف آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﯾﻛﺳﺎن ﻧوﯾﺳـﻲ ﻛﻠﻣﺎت ﺗرﻛﻲ آذري ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯾـد ﺑرﺟﺳـﺗﮫ و ﺑﻧﺎم ﻣﺷورت ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ و در ﻧﮭـﺎﯾت از طﯾفھـﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای اراﯾﮫ ﻧﮑﺗﮫ ﻧظرات ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳـﯽ دﻋوت ﺑﻌﻣل آﻣـده اﺳت ،ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد :اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻋﻠﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را در ھر دو ﺣوزه آﻏﺎز ﮐرده و اﮐﻧون در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﮕﺎرش ﺑﺧش رﺟﺎل آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻣﺷﻐول ﻓﯾش ﻧوﯾﺳﻲ ھﺳﺗﻧد .
ﻋﻠﯾﻣﺣﻣدی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر اﯾنﮐﮫ طﯾف وﺳـﯾﻌﯽ از اﺳﺗﺎدان ﻣﺗﺧﺻص ھر ﺣوزه ﺑرای ﻣدﺧلﻧوﯾﺳﯽ دﻋوت ﺧواھﻧد ﺷد ،اداﻣﮫ داد :ﻗرار اﺳت اﯾن داﯾراﻟﻣﻌﺎرف ﺑﮫ ﺻورت ﺟﺎﻣﻊ در  5ﺟﻠد ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﺿوﻋﻲ و اﻟﻔﺑﺎﺋﻲ ﺑﮫ
ﺗﺣرﯾر درآﯾد ﮐﮫ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺗرﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮓ ،ھﻧر و ادب آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺧواھد ﺑود .
وی در اداﻣﮫ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﮫ اﯾنﮐﮫ طرح اوﻟﯾﮫ »ﻓرھﻧـﮓ ﯾﮑﺳﺎنﻧوﯾﺳـﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﺗرﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ« ﻧﯾز ﺑﺎ ﺣﺿور اﺳـﺗﺎداﻧﻲ از داﻧﺷـﮕﺎه ھﺎ و ﻣراﻛز ﻋﻠﻣﻲ و ﻓرھﻧﮕﻲ آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺧواھـد رﺳـﯾد ،اﻓزود:
اﺟرای اﯾن طرح ﺑﺎ رﺳم اﻟﺧط اﻟﻔﺑﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻋرﺑﯽ ﺧواھد ﺑود و ﻗرار اﺳت ﮐﻠﻣﺎت دﺧﯾل ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋرﺑﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷﮑل و ھﻣﺎن رﺳم اﻟﺧط ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮓ ،ھﻧر و ادب آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾنﮐﮫ در اﺟرای طرح از ﺗﺟﺎرب ﮔذﺷـﺗﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎن و ﭘژوھﺷﮕران اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺑﮭرهﻣﻧد ﺧواھﯾم ﺷد ،ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :ﺳﻌﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﻣﺗرﯾن ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن زﺑﺎن ﮔﻔﺗﺎری
و ﻧوﺷﺗﺎری ﺑﺎ ﺣداﻗل ﻗواﻋد ﻣورد ﻧﮕﺎرش و ﺗﺣرﯾر درآﯾد .
ﻋﻠﯾﻣﺣﻣـدی اداﻣﮫ داد :ﭘس از اﺗﻣـﺎم طرح »ﯾﮑﺳـﺎنﻧوﯾﺳـﯽ ﮐﻠﻣﺎت ﺗرﮐﯽ آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ« و ﭘﯾش از ﭼـﺎپ ،اﯾن ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﻲ ﺟﮭت اظﮭـﺎرﻧظر و ﭘﯾﺷـﻧﮭﺎد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺑـﺎدل آرا ﺑﮫ اﺳﺎﺗﯾـد ﺻﺎﺣب ﻧظر اراﯾﮫ و از ﻧظرات
اﺻﻼﺣﻲ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد ،ﮔﻔت :طرح ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز از ﺳوی ﺑﻧﯾﺎد ﻓرھﻧﮓ ،ھﻧر و ادب آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﮐﮫ در ﺻورت ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ اﺟرا ﮔذﺷﺗﮫ ﺧواھﻧد ﺷد .
وی در ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺳـﺧﻧﺎن ﺧود ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﮫ اﯾنﮐﮫ ﺑﻧﯾـﺎد ﻓرھﻧﮓ ،ھﻧر و ادب آذرﺑﺎﯾﺟﺎن در ﺳﺎل  1394در راﺳـﺗﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎي دوﻟت ﺗـدﺑﯾر و اﻣﯾـد راهاﻧـدازی ﺷده اظﮭﺎر داﺷت :ﺗﺣﻘق وﺣدت و ھﻣدﻟﯽ ﻣورد
اﻧﺗظﺎر رھﺑر ﻣﻌظم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎي اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﻣد ﻧظر ﻗرار ﺧواھﯾم داد .
ﻋﻠﯾﻣﺣﻣـدی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑﮫ اﯾنﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣرﮐزﯾت ﺷـﮭر ﺗﺑرﯾز و در ﭼﮭﺎر اﺳـﺗﺎن آذرﺑﺎﯾﺟﺎنﺷـرﻗﯽ ،آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻏرﺑﻲ ،اردﺑﯾل و زﻧﺟﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐرده اﺳت ،ﮔﻔت :اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﺑﮫ دور از ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳـﯽ و
ﺟﻧﺎﺣﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺟرای اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ آن درج اﺳت .
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