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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΣΤΟΥ ΑΖΕΡΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το βιβλίο με τίτλο Ταχμινά, του γνωστού και πολυδιαβασμένου συγγραφέα Ρζάγιεβ
Ανάρ Ρασούλογλου, ο οποίος υπογράφει τα έργα του ως Αnar, είναι το πρώτο
λογοτεχνικό έργο από το Αζερμπαϊτζάν, που μεταφράζεται και κυκλοφορεί στην
ελληνική γλώσσα.
Στις σελίδες του, το αναγνωστικό κοινό θα ανακαλύψει μία συναρπαστική ιστορία για
την αγάπη και τη φιλία, την πίστη και την προδοσία, τη ζωή και τις παραδόσεις του
Αζερμπαϊτζάν, με φόντο το Μπακού της δεκαετίας του 1970.
Μεταφρασμένο ήδη στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά και σε 10 ακόμη
γλώσσες, το βιβλίο συστήνει στη χώρα μας το διασημότερο δημιουργό της
σύγχρονης αζερικής λογοτεχνίας.
Ο Anar είναι μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Στην
πορεία της παρουσίας του στα γράμματα, που μετρά περισσότερες από πέντε
δεκαετίες, κυκλοφόρησαν περισσότερα από 100 βιβλία του με πεζά, δοκίμια και
θεατρικά έργα τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 32 γλώσσες, σε περισσότερες από 20
χώρες του κόσμου.
Στον πυρήνα του συγγραφικού του έργου, τα ανθρώπινα συναισθήματα
σκιαγραφούνται από σύνθετους χαρακτήρες που αναμετρώνται με τα υπαρξιακά
αδιέξοδα της σύγχρονης εποχής.
Το δημοφιλές βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Γαβριηλίδης, έπειτα από την
πρωτοβουλία του πρέσβη της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, κύριου
Ράχμαν Μουσταφάγιεφ, γνωστού για την εργώδη και συστηματική προσπάθειά του
στην προώθηση της πολιτισμικής παράδοσης της χώρας του Καυκάσου στην
Ελλάδα.
Ο ίδιος προλογίζει το βιβλίο και αναφέρει χαρακτηριστικά:
«…Η έκδοση του βιβλίου είναι βαθιά συμβολική. Οι σχέσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν
και της Ελλάδας, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, βρίσκονται σε άνοδο και αυτό
οφείλεται στο αυξημένο ενδιαφέρον μεταξύ των δυο λαών να γνωρίσουν την
ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις ο ένας του άλλου. Είμαστε γείτονες και έτσι
οι πολιτιστικές παραδόσεις των δύο χωρών μας είναι στενά συνδεδεμένες και
παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον. Χαίρομαι ειλικρινά που ο Anar είναι ο πρώτος
συγγραφέας από το από το Αζερμπαϊτζάν που θα γνωρίσει ο Έλληνας
αναγνώστης»

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στο βιβλιοπωλείο Ιανός, στις 24
Φεβρουαρίου, παρουσία του συγγραφέα που θα ταξιδέψει για την εκδήλωση από το
Αζερμπαϊτζάν.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο πρέσβης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην
Ελληνική Δημοκρατία κ. Ράχμαν Μουσταφάγιεφ, ο συγγραφέας και αρθρογράφος
της Καθημερινής Τάκης Θεοδωρόπουλος, η ηθοποιός Κατερίνα Λέχου και η
επιμελήτρια της έκδοσης του βιβλίου, Μαρίνα Σκουρόβα.
Xορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία internetq.
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