
Dân tộc Azerbaijan - một trong những dân tộc lâu đời nhất trên thế giới, có cơ sở để 
tự hào về lịch sử, văn hóa vật thể, nền văn học và âm nhạc phong phú cũng như các lĩnh 
vực nghệ thuật khác.

Sáng tạo nghệ thuật và cách tư duy của người dân Azerbaijan hình thành dưới ảnh 
hưởng của điều kiện tự nhiên thuận lợi trong khu vực cũng như sự giàu có của các nguồn 
tài nguyên. Mỗi lĩnh vực nghệ thuật ở đất nước chúng tôi đã trảiqua con đường phát triển 
khó khăn và lâu dài, và tạo nên một bức tranh tổng thể - một bức tranh toàn cảnh đầy màu 
sắc về nền văn hóa giàu có nhất của dân tộc Azerbaijan.

Nghệ thuật Azerbaijan cũng cổ xưa và vô tận như lịch sử của dân tộc Azerbaijan. Các 
nghiên cứu về nhữ ng loại hình nghệ thuật như nhà hát, rạp chiếu phim, âm nhạc, các 
ngành thủ công mỹ nghệ cho thấy một các di sản văn hóa dân tộc Azerbaijan. Những nhà 
hoạt động về văn hóa và nghệ thuật của Azerbaijan cũng như chúng tôi - đội ngũ của tạp 
chí IRS sẽ  cố gắng hết sức trong khả năng của mình để mang nền văn hóa Azerbaijan đến 
với cộng đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp cao quý này.

Số cuối cùng của tạp chí IRS trong tay bạn sẽ là người dẫn đường tin cậy cho bạn trong 
cuộc hành trình khám phá nền văn hóa của dân tộc Azerbaijan. Hy vọng rằng, cuộc gặp 
gỡ này của chúng ta sẽ đem đến cho độ c giả  những điều thú vị và đáng nhớ.
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