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2010-cu ildə ölkəmizdə bütün sahələrin dinamik
inkişafı uğurla davam etmişdir. Yaradılmış işgüzar mühit,
mədəniyyət və turizm sahəsində bir sıra böyük layihələrin
real laşmasına şərait yaratmış, Azərbaycanın dünya ölkələri
arasında mövqeyinin güclənməsində əhəmiyyətli rol
oynamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin  gərgin əməyi, təşəbbüskarlığı, qətiyyətli qərarları
ilə arzu olunan mütərəqqi işlərin reallığa çevrilməsi uğurla
və ardıcıl olaraq davam etmiş, ötən illərlə müqayisədə
nəzərəçarpacaq irəliləyişlər olmuşdur. 

Ölkə Prezidentinin mədəniyyət və turizm sahələrinə
dair imzaladığı fərman və sərəncamlar, verdiyi göstəriş və
tapşırıqlar, irimiqyaslı mədəniyyət və turizm layihələrinin
dövlət tərəfindən yaxından dəstəklənməsi uğurlu nəticələrin
əsas bazasına çevrilmişdir.   

İNCƏSƏNƏT 

Hesabat dövründə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
ölkə daxilində və onun hüdüdlarından kənarda 150-dən artıq dövlət
əhəmiyyətli tədbir keçirilmişdir. 

2010-cu ildə Azərbaycan incəsənət ustalarının dünyanın ən
müxtəlif ölkələrinə səfərləri təşkil edilmiş,  ölkə daxilində və xaricdə
müxtəlif təsviri və tətbiqi sənət sərgiləri keçirilmiş, teatr tamaşaları
nümayiş olunmuşdur. 

24-28 yanvarda Misir Ərəb Respublikasında keçirilən Azərbay -
can Mədəniyyəti Günlərində 77 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir. Mədəniyyət Günləri çərçivəsində  Misirin Qahirə və
İsgəndəriyyə şəhərlərində Azərbaycan incəsənət xadim lə rinin iştirakı
ilə konsertlər təşkil olunmuş, rəsm əsərləri və xalq deko ra tiv – tətbiqi
sənət nümunələrindən ibarət sərgilər nümayiş etdirillmişdir.

22-31 yanvarda İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran
şəhərində XXVII «Fəcr» Beynəlxalq Teatr Festivalında Azərbaycan
Dövlət Musiqili Komediya Teatrı Ü.Hacıbəylinin «Məşədi İbad»
operettasını göstərmişdir.

2-13 martda Kuba Respublikası və Meksika Birləşmiş Ştat -
larında  Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçirilmişdir. Mədəniyyət
Günləri Kuba Respublikasının Havana şəhəri və Matanzas vilayə tin -

3

Hesabat_2010_Layout 1  28.08.2013  11:25  Page 3



də, Meksika Birləşmiş Ştatlarının Mexiko və Toluko şəhərlərində
keçirilmişdir. Həmin tədbirlər çərçivəsində müxtəlif konsertlər,
Azərbaycan və Bakıya həsr olunmuş fotosərgilər, Azərbaycan kinosu
həftə ləri və milli geyim, turistik materialların nümayişləri təşkil
edilmişdir. Mədəniyyət günlərində Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsinin
və Montö Caz Festivalının Qran Pri mükafatçıları Təyyar Bayramov
və İsfar Rzayev-Sarabski, Dövlət Mahnı Teatrının ansamblı, Dövlət
Rəqs ansamblının rəqqasları, bir sıra tanınmış musiqiçilər iştirak
etmişlər.

31 may - 4 iyun tarixlərində Qətər dövlətində keçirilmiş  Azər -
bay can Mədəniyyət Günləridə 150 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir. Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Qətərin Doha
şəhərində Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının kollektivi
tərəfindən  Ü.Hacıbəylinin «Leyli və Məcnun» operası nümayiş etdi -
rilmiş, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı və Qədim Musiqi Alətləri
Ansamblının iştirakı ilə konsert təşkil olunmuşdur.

25-30 sentyabrda İran İslam Respublikasında İran və Azərbay -
can tarixində ilk dəfə rəsmi səviyyədə təşkil olunmuş Azərbaycan
Mədəniyyəti Günləri böyük maraq doğurmuşdur. Mədəniyyət
Günlərində 65 nəfərlik nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.

Mədəniyyət Günlərinin rəsmi açılışı Tehranın mərkəzindəki
«Niavaran» Mədəniyyət Sarayında keçirilmişdir. Açılış mərasimində
İran İslam Respublikasının yüksək vəzifəli şəxsləri, İrandakı
diplomatik korpusun nümayəndələri, tanınmış ziyalılar iştirak
etmişdir. Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin,
F.Əmirov adına Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, Xalq Artisti
Mənsum İbrahimovun, Əməkdar Artistlər Təyyar Bayramov, Samir
Cəfərov və Anar Şuşalının, aşıq Nemət Qasımovun iştirakı ilə
keçirilmiş konsert tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.

Konsertlər sentyabr ayının 28-də 17 nəfərlik nümayəndə heyəti
ilə Təbrizdə, sentyabrın 29-da isə yenidən Tehranda davam etmişdir.
Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Əməkdar İncəsənət Xadimi Leyla
Axundzadənin, Əməkdar Rəssam Tahir Məmmədovun, tanınmış
fotoqraf Fərid Xayrulinin fotolarından ibarət sərgi, habelə kitab və
turizm sərgiləri və Azərbaycan filmləri  nümayiş etdirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mərakeş Krallığı
Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə
əsasən Mərakeş Krallığında Azərbaycan Mədəniyyət Günləri baş
tutmuşdur. Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Mərakeşin bir neçə
şəhərində Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin, Dövlət
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Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqs qrupunun, gənc vokalçılar Ramil
Qasımovun, İnarə Babayevanın, Əməkdar Artist, tanınmış pianoçu
Yeganə Axundovanın, müğənnilər Qoçaq Əsgərovun, Güllü Mura -
dovanın, skripkaçı Səlim Abbasovun iştirakı ilə  konsertlər keçirilmiş,
fotosərgi nümayiş olunmuşdur.

29 noyabr - 3 dekabr tarixlərində İordaniyada təşkil olunan
Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində Azərbaycan Dövlət
Rəqs Ansamblının, Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının, Əməkdar
Artistlər Nuriyyə Hüseynova, Teyyub Aslanov, Elza Seyidcahanın
iştirakı ilə  konsertlər və fotosərgi təqdim olunmuşdur.

2010-cu il mart ayının 27-dən aprelin 4-dək Türkiyənin Ankara
şəhərində keçirilmiş IV Beynəlxalq Teatr Festivalında Azərbaycan
Dövlət Pantomima Teatrı Z.Zeynalovun «Maska» tamaşası ilə
müvəffəqiyyətlə iştirak etmişdir.

Fevral ayının 22-dən start götürmüş Milli Teatr Festivalına 17
teatr qatılmışdır. Tamaşalar Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının,
Opera və Balet, Dövlət Kukla, Rus Dram, Gənc Tamaşaçılar teatr -
larının, Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının səhnələrində oyna -
nıl mışdır.

Sentyabr ayının 15-də Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram
Teatrının qarşısında şəhər teatrlarının iştirakı ilə Azərbaycan milli
peşəkar teatrının 138-ci mövsümünün açılışı olmuşdur.

Ölkə teatrlarının beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi,
qarşılıqlı yaradıcılıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədilə İrəvan
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı 18 nəfərlik heyətlə Dağıstan
Respublikasının Dərbənd şəhərinə ezam olunmuş, Ü.Hacıbəylinin «O
olmasın, bu olsun» musiqili komediyasını, A.Babayevin «Xilaskar»
tamaşasını nümayiş etdirmişlər.

Sentyabr ayının 11-dən 18-dək Ukraynanın Yalta şəhərində
«Teatr.Çexov.Yalta» Beynəlxalq Teatr Festivalında Azərbaycan Döv -
lət Rus Dram Teatrı M.Zadornovun “Ər almaq istəyirəm” tamaşası
ilə çıxış etmişdir.

Sentyabr ayının 11-dən-19-dək Belarus Respublikasının Brest
şəhərində keçirilən «Belaya veja» adlı XV Beynəlxalq Teatr
Festivalında Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru,
Əmək dar Artist Şövqi Hüseynov «Kontrabas»  monotamaşası ilə çıxış
etmişdir. 

Noyabr ayının 6-da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq
Artisti, professor Azər Rzayevin 80 illiynə həsr olunmuş yubiley
tədbiri keçirilmişdir.
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«Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə» Dövlət Proqramı
çərçivəsində 2010-cu il noyabr ayının 8-dən 10-dək Bakıda ilk dəfə
keçirilən «Dünya teatr prosesi XXI əsrdə: problemlər, perspektivlər və
alternativlər» adlı Beynəlxalq Teatr Konfransında 30 ölkədən 75
nümayəndə – rejissorlar, aktyorlar, baletmeysterlər, prodüserlər,
rəssam lar, jurnalist-pedaqoqlar, teatr tənqidçiləri, alimlər fikir
mübadiləsi edərək, mövcud problemlər ətrafında müzakirələr
aparmışlar. 

Dekabr ayının 8-də Milli Teatr Festivalının bağlanış mərasimi
olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Tetarı
M.F.Axund zadənin «Müsyo Jordan və Dərviş Məstəlişah» tamaşasını
göstərmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı Eduardo de
Filipponun «Vinçenso de Pretori», Azərbaycan Dövlət Musiqili
Komediya Teatrı R.Mirişli və M.Haqverdiyevin «Amerikalı kürə kən»,
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı Fyodor Dostoyevskinin
«Karamazov qardaşları», Jan Rasinin «Fedra», Rey Kuninin «Subay
taksi sürücüsü», Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı
K.Hamsunun «Viktoriya», Hofmanın «Şelkunçik», Şarl Perronun
«Yatmış gözəl», «Yuğ» Dövlət Teatrı Servantesin «Don Kixot» əsəri
əsasında «Psix», F.Kafkanın «Kafkadan salamlar», Azərbaycan
Dövlət Kukla Teatrı R.Əlizadənin «Sehrli mücrü», Ü.Hacıbəylinin “O
olmasın, bu olsun”, Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı Tuncer
Cucenoğlunun «Ziyarətçi», İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı
Kamal Abdullanın «Unutmağa kimsə yox», Gəncə Dövlət Dram
Teatrı Mir Cəlalın «Ərik ağacı», Jül Romenin “Knok və ya Tivvin
təntənəsi”, Oqtay Altunbayın «Şeyx Nizami», Lənkəran Dövlət Dram
Teatrı Çingiz Aytmatovun «Manqurt», M.Xubainin “İblisin 7
komediyası və ya Heron”, Qax Dövlət Kukla Teatrı C.və H.
Latıpovların “Kral və əks-səda”, rus xalq nağılı əsasında «Turp», Qax
Dövlət Gürcü Dram Teatrı B.Tomasın “Çarleyin xalası”  tamaşalarını
hazırlayıb təhvil vermişdir.  

Hesabat ilində Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının V.Səmədova
adına Sərgi salonunda Əməkdar Rəssam Qurban Məlikovun və
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində Xalq Rəssamı, “Şöhrət”
ordenli Kamil Nəcəfzadənin 80 illik yubiley sərgiləri açılmış, sərgidə
rəssamların müxtəlif janrlı əsərlərindən ibarət ekspozisiya nümayiş
etdirilmiş, kataloq çap olunmuşdur.

Мart ayının 15-dən 19-dək Muzey Mərkəzində gənc, istedadlı
rəssam Nərmin Quluzadənin fərdi yaradıcılıq sərgisi, may ayının 4-dən
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10-dək Muzey Mərkəzində Əməkdar Rəssam Ənvər Əskərovun 70 illik
yubiley sərgisi keçirilmişdir. 

Мay ayının 18-dən - 24-dək Muzey Mərkəzində “İncəsənət
tariximizin pillələri” adlı sərgi təşkil edilmişdir. Sərgidə Bəhruz
Kəngərli, Rüstəm Mustafayev, Salam Salamzadə, Tağı Tağıyev,
Mikayıl Abdullayev, Lətif Feyzullayev, Böyükağa Mirzəzadə,
Mahmud Tağıyev, Xalidə Səfərova, Reyhan Topçubaşova və s. kimi
görkəmli Azərbaycan rəssamlarının 1900-1941-ci illər ərzində
yaratdığı rəng karlıq, qrafika, heykəltəraşlıq əsərləri tamaşaçılara
təqdim edilmişdir.

Nazirliyin təşkilati dəstəyi və Rəssamlar İttifaqının təşkilatçılığı
ilə 2010-cu il may ayının 26-da İçərişəhərdəki Müasir İncəsənət
Mərkəzində Litva rəssamı Dimitri Rakitinin rəngkarlıq əsərlərindən,
may ayının 27-də V.Səmədova adına Sərgi salonunda isə tanınmış caz
musiqiçisi və rəssam Vladimir Tarasovun video-art nümunələrindən
ibarət sərgi keçirilmişdir.

Azərbaycan rəssamlarının yaratdığı bir-birindən maraqlı avto -
portret əsərləri keçirilən sərgilərdə nümayiş etdirilsə də, onların böyük
bir hissəsi üzün illər rəssamların emalatxanalarında saxlanılırdı.
Portret, mənzərə, tarixi batal, natürmort və məişət janrlarında yaradıl -
mış əsərlərə nisbətən avtoportretlər geniş ictimaiyyət nümayəndə -
lərinə az təqdim olunurdu. Bu məqsədlə 21-25 sentyabr tarixində
Muzey Mərkəzində «Azərbaycan rəssamlarının avtoport retləri» adlı
sərgi keçirilmişdir. 

Dekabrın 12-də Rəssamlar İttifaqının V.Səmədova adına Sərgi
Salonunda Azərbaycan rəssamlarının miniatür üslubunda işlənilmiş
əsərlərindən ibarət «Şərqdən Şərqə» adlı sərgi açılmışdır. Sərgidə
nümayiş etdirilən əsərlərdən ibarət nəfis tərtibatlı kataloq çap
edilmişdir.

Nazirliyin tabeçiliyində fəaliyyət göstərən rəsm qalereyalarının
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, bölgələrdə mədəni mühitin
rəngarəng tədbirlərlə zənginləşməsi, əhalinin mədəni istirahətinin
təşkili, Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığının təbliği, gənc nəslin
rəssamlıq sənətinə olan marağının artırılması məqsədilə «Paytaxtdan
bölgələrə» adlı layihənin I mərhələsi çərçivəsində Azərbaycanın 10
şəhər və rayonunda silsilə sərgilər keçirilmişdir. Fevral ayının 22-dən
Salyan rayonundan start götürmüş yaşlı və gənc nəsli təmsil edən 29
müəllifin əsərlərindən ibarət sərgi Biləsuvar, Cəlilabad, Saatlı, Şirvan,
Masallı, Kürdəmir, Mingəçevir, Sumqayıt və Xaçmazda keçirilmişdir.
Sərgilərdə Dövlət Rəsm Qalereyasının, xalq rəssamları K.Nəcəfzadənin,

7

Hesabat_2010_Layout 1  28.08.2013  11:25  Page 7



N.Bəykişiyevin, D.Kazımovun, Əməkdar rəssam F.Qulamovun, gənc
rəssam İ.Rəsulovanın və başqa rəssamların əsərləri nümayiş olunmuşdur.

“Paytaxtdan bölgələrə” adlı xüsusi layihə çərçivəsində Şamaxı,
Qəbələ, Qax, Qazax Dövlət Rəsm qalereyalarının fondundan seçilmiş
əsərlərdən ibarət silsilə sərgilər keçirilmişdir.

Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığının dəstəklənməsi, Dövlət
İncəsənət Muzeyinin fondunun komplektləşdirilməsi məqsədi ilə 39
müəllifin 40 ədəd əsəri Nazirlik tərəfindən alınmışdır.

Yanvarın 29-da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli
Azərbaycan bəstəkarları – SSRİ Xalq Artisti Soltan Hacıbəyovun 90
illiyinə və Əməkdar İncəsənət xadimi İsmayıl Hacıbəyovun 60 illiyinə
həsr olunmuş xatirə gecəsi təşkil edilmişdir.

«2 Fevral Gənclər Günü» münasibəti ilə gənc xanəndə və klassik
musiqi ifaçılarının, uşaq-gənclər simfonik orkestrinin konsert ləri, Sum qa -
yıt Dövlət Rəsm Qalereyasında və Bakıda Rəssamlar İttifaqı ilə bir lik də
V.Səmədova adına Sərgi salonunda gənc rəssam ların əsərlərinin nümayiş
etdirildiyi sərgilər tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılan mış dır. Sərgidə
gənc rəssamlar Fərid Rəsulov, Əli Davudov, Törəxanım Ağabəyova,
Gündüz Ağayev və Əli Həsənovun əsərləri nümayiş etdiril miş, sərgiyə aid
buklet çap edilmişdir. Elə həmin gün Azərbaycan Res pub likasının
Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı ilə birlikdə,
V.Səmədova adına Sərgi salonunda 150-yə yaxın gənc rəssamın 200-dən
artıq rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq, dekorativ-tətbiqi sənət əsəri
nümayiş etdiril mişdir. Sərgiyə aid nəfis tərtibatlı kataloq çap edilmişdir.

Fevral ayının 5-də dahi Azərbaycan bəstəkarı, görkəmli alim-
pedaqoq, ictimai xadim, SSRİ Xalq Artisti, Sosialist Əməyi Qəhrə -
manı, SSRİ və Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı, akademik
Qara Qarayevin anadan olmasının 92 illiyi münasibətilə Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasında «Qara Qarayev. Seçilmiş əsərləri» adlı
albomunun təqdimat mərasimi və konsert olmuşdur.

7 fevral tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında dünya
şöhrətli skripkaçı, dirijor Qidon Kremerin və onun rəhbərlik etdiyi
«Kremerata Baltica» orkestrinin konserti keçirilmişdir.

Fevralın 12-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli
muğam ifaçısı Xalq Artisti, «Şöhrət» ordenli Ağaxan Abdullayevin
60 illiyi təntənəli qeyd olunmuşdur.

24 fevralda Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının V.Səmədova adına
Sərgi salonunda Xocalı Faciəsinin 18-ci ildönümü münasibəti ilə
Əməkdar Rəssam Adil Rüstəmovun silsilə qrafika əsərlərindən ibarət
“Qarabağ şikəstəsi rənglərin göz yaşında” adlı sərgi keçiril mişdir.
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Fevral ayının 24-də  gənc dirijor Eyyub Quliyev ABŞ-ın Nyu
York şəhərində məşhur «Carnegie Hall»da «Musiqi olimpi» fondu və
«Kolumbiva prodiction» şirkətinin təşkilatçılığı altında «Nyu York»
orkestrinin və beynəlxalq müsabiqə laureatlarının iştirakı ilə keçiril -
miş konsertdə ölkəmizi uğurla təmsil edərək dirijorluq bacarığını
nümayiş etdirmişdir.

25 fevralda Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində görkəmli
Azərbaycan rəssamı R.Mustafayevin 100 illik yubileyi qeyd olun -
muşdur.

4 martda Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında dahi Polşa
bəstəkarı Friderik Şopenin anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə
Azərbaycan və Polşa ifaçılarının iştirakı ilə konsert keçirilmişdir.
Konsertdə polyak pianoçusu Stanislav Deya, Prezident təqaüdçüsü,
gənc pianoçu Nərmin Nəcəfli və R.Abdullayevin dirijorluğu ilə
Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri çıxış etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Vaqif Mustafazadənin
70 illik yubileyi haqqında» 26 yanvar 2010-cu il tarixli 699 nömrəli
Sərəncamına əsasən martın 15-də Caz Mərkəzində görkəmli
Azərbaycan pianoçusu və bəstəkarı Vaqif Mustafazadənin anadan
olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş konfrans, martın 16-da Heydər
Əliyev Sarayında təntənəli konsert keçirilmişdir. Konsertdə «Arena»
caz orkestri, müğənni Sevda Ələkbərzadə, tanınmış caz ifaçıları
Salman Qəmbərov, Rain Sultanov, İsfar Sarabski, Emil Əfrasiyaboğlu,
Emil İbrahim, Əfqan Rəsul və başqaları çıxış etmişlər. Yubiley
tədbirlərində mərhum sənətkarın qızı, caz ifaçısı Əzizə Mustafazadə
və həyat yoldaşı, Əməkdar Artist Elza Mustafazadə iştirak etmişlər.
Bəstəkar-pianoçunun yubileyi aprelin 21-də Sumqayıt şəhərində,
aprelin 26-da isə Gəncədə qeyd olunmuşdur.

17 martda Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq Artisti,
Prezident təqaüdçüsü, «Şöhrət» ordenli xanəndə Canəli Əkbərovun
70 illiyi təntənəli qeyd olunmuşdur.

Martın 18-də Caz Mərkəzində 2007-ci ildə Nazirlik tərəfindən
yaradılmış milli mədəniyyətimizin qorunması, zənginləşdirilməsi və
tərəqqisinə xidmət edən, teatr, musiqi, təsviri sənət sahəsində xüsusi
nailiyyətlər qazanan, yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirən istedadlı
şəxslərin bədii axtarışlarını dəstəkləmək və yaradıcılıq fəaliyyətləri
üçün zəmin yaratmaq, qiymətləndirmək məqsədilə «Zirvə» mükafatı -
nın təltifolunma mərasimi keçirilmişdir. 

Martın 19-da Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının konsert salo -
nunda Nazirliyin dəstəyi ilə Azərbaycan Milli Musiqi Komitəsi
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İctimai Birliyi qadın bəstəkarların əsərlərindən ibarət «Bahar.
Qadınlar. Məhəbbət» adlı konsert və sərgi keçirmişdir. 

Martın 20-də böyük mənəvi gücə malik olan, Azərbaycan xalqı -
nın milli ruhunu və yaddaşını, onun daxili aləmini bütün zənginliyi
ilə yaşadan, təbiətin oyanmasının, varlığının canlanmasının müjdəsini
verən Novruz bayramı Dənizkənarı Parkda  geniş və təntənəli şəkildə
qeyd olunmuşdur. Tədbirdə ölkəmizin regionlarını təmsil edən 2 minə
yaxın musiqiçi, təsviri və dekorativ tətbiqi sənət nümayiş etdirilmişdir.
Bayramda milli folklor kollektivləri iştirak etmişlər.

Nazirlik tərəfindən 2010-cu ilin yanvar ayında xüsusi elan
verilərək Azərbaycan Rəssamlarının 20 Yanvar, Xocalı faciələrinə və
31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr edilmiş əsərləri
toplanmışdır. 2010-cu il mart ayının 30-dan aprel ayının 04-dək
Muzey Mərkəzində 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı gününə həsr
edilmiş sərgi keçirilmişdir.

Aprel ayının 2-də Moskva Beynəlxalq Musiqi Evində SSRİ
Xalq Artisti Fidan Qasımovanın və Xalq Artisti Xuraman
Qasımovanın iştirakı ilə vokal musiqi gecəsi keçirilmişdir.

Aprel ayının 9-dan may ayının 9-dək Moskvadakı “AYDAN”
Qalereyasında “Novruz” adlı Azərbaycan müasir incəsənətinə həsr
edilmiş sərgi keçirilmişdir. Sərgi Əməkdar İncəsənət Xadimi, layi -
hənin ideya müəllifi və kuratoru Leyla Axundzadənin xatirəsinə həsr
edilmişdir. Sərgidə Leyla Axundzadə, Əməkdar Rəssam Eldar
Qurbanov, rəssamlar Orxan Hüseynov, Fərid Rəsulov, Rəşid
Axundzadə, Tərlan Qorçunun foto, video və installiyasiya əsərləri
nümayiş etdirilmişdir. Sərgiyə aid kataloq çap edilmişdir. 

13 aprel tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında
görkəmli muğam ustası, Xalq Artisti, Prezident təqaüdçüsü, «İstiqlal»
ordenli Əlibaba Məmmədovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr
olunmuş təntənəli yubiley gecəsi keçirilmişdir.

14-16 aprel tarixlərində Vatikanda görkəmli muğam ustası, Xalq
Artisti, YUNESKO mükafatçısı Alim Qasımovun konserti keçiril mişdir.

Aprel ayının 15-dən 22-dək Tacikistanın Düşənbə şəhərində
keçirilən «Kuklaların fantaziyası» adlı II Beynəlxalq Kukla Teatrları
Festivalında Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı İ.Canbaxşıyevin «Cik-
cik» tamaşası ilə iştirak etmişdir.

23 aprel tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, 3 iyun
tarixində Şamaxıda görkəmli tarzən, milli ifaçılıq məktəbinin parlaq
simalarından biri, Xalq Artisti Hacı Məmmədovun anadan olmasının
90 illik yubileyi qeyd olunmuşdur.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Gəncliyi
Dövlət Proqramı (2005-2009-cu illər) haqqında» 30.08.2005-ci il
tarixli 982 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq istedadlı gənclərin
yaradıcılığının dəstəklənməsi, teatr rejissorluğu sahəsində qabaqcıl
ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməsi və gənc kadrların peşəkarlıq
səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət «Yuğ»
Teatrının rejissoru Mikayıl Mikayılov Çexiyanın Praqa Milli Teatrında
təcrübə keçmək üçün 2010-cu ilin mart ayının 7-dən may ayının 7-
dək Praqa şəhərinə ezam edilmişdir.

24 may tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında tanınmış
dirijor Maksim Vengerovun Üzeyir Hacıbəyli adına Dövlət Simfonik
Orkestri ilə birgə konserti keçirilmişdir.

25 may tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində  görkəmli
xanəndə, Xalq Artisti Yaqub Məmmədovun anadan olmasının 80 illik
yubileyi qeyd olunmuşdur.

26-29 may tarixlərində bir qrup musiqiçimiz Azərbaycan
Respublikasının Gürcüs tandakı Səfirliyinin təşəbbüsü ilə Respublika
gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etmək üçün Tbilisi şəhərinə
ezam olunmuşlar.

May ayının 29-da Danimarkanın Kopenhagen şəhərində
«Azərbaycan Günü» münasibətilə təşkil olunmuş tədbirdə  Azərbay -
can Dövlət Rəqs Ansamblının 6 nəfər üzvü iştirak etmişdir.

28 May - Respublika günü Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində
qeyd olunmuşdur. Konsertdə Xalq Artisti Brilliant Dadaşova, balaban
ifaçısı Şirzad Fətəliyev, müğənni Aysel Teymurzadə, Azərbaycan
Dövlət Rəqs Ansamblı, «Natiq» ritm qrupu iştirak etmişlər. 

Azərbaycan Respublikasının Kanadadakı Səfirliyinin təşəbbüsü
ilə Ottavada keçirilmiş Respublika günündə iştirak etmək üçün 22-30
may tarixlərində muğam üçlüyü Toronto şəhərinə ezam olunmuşdur.

31 may  tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində  Xalq Artisti
Zamiq Əliyevin anadan olmasının 60 illiyinə həsr olunmuş konsert
keçirilmişdir.

21 may - 2 iyun tarixlərində Vladimir Spivakov Beynəlxalq
Xeyriyyə Fondu tərəfindən «Moskva dostlarını qarşılayır» VII Bey -
nəl xalq festivalında və 28 may tarixində Azərbaycan Respublikasının
Rusiya Federasiyasındakı Səfirliyi tərəfindən keçirilən Respublika
gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etmək məqsədilə gənc skripka
ifaçıları Anar Seyidov, Ceyla Seyidova və Nərgiz Hüseynova Moskva
şəhərinə ezam olunmuşlar.

28-29 may tarixlərində Berlində Respublika Günü münasibətilə
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və “Konserthaus”  konsert salonunda gənc caz-pianoçu İsfar Sarabski -
nin konsertləri təşkil edilmişdir.

4-9 iyun tarixlərində Krım Muxtar Respublikasının paytaxtı
Simferopol şəhərində keçirilən «Босфорские огни» adlı XII
Beynəlxalq Antik İncəsənət festivalında Azərbaycan Dövlət Gənc
Tamaşaçılar Teatrı müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir.

5-9 iyun tarixlərində Estoniya Respublikasının paytaxtı Tallin
şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kukla Teatrları festivalında ölkəmizi
Qax Dövlət Kukla Teatrı təmsil etmişdir.

8-11 iyun tarixlərində Sinqapurda «Live Singapure. Global
Performing Arts Exchange» konfrans yarmarkası keçirilmişdir.
Festivalda dünyanın müxtəlif ölkələrindən məşhur musiqiçilər,
menecerlər, konsert təşkilatçıları və musiqi şirkətlərinin rəhbərləri
iştirak etmişlər. Adıçəkilən tədbirdə ölkəmizi «Natiq» ritm qrupu
böyük uğurla təmsil etmişdir.

İyun ayının 8-dən 12-dək Azərbaycan Dövlət İncəsənət
Muzeyində Xalq Rəssamı Kamil Xanlarovun 95 illiyinə həsr edilmiş
sərgi keçirilmişdir.

İyunun 16-dan 23-dək Qax şəhərində Respublika Kukla
Teatrları həftəsi keçirilmişdir. Teatr həftəsində Gəncə, Naxçıvan,
Salyan, Qax, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrları çıxış etmişdirlər. 

21-24  iyun  tarixlərində  Azərbaycanda  Gürcüstan Mədəniyyət
Günləri keçirilmişdir. 22 iyun tarixində S.Bəhlulzadə adına Mərkəzi
Sərgi Salonunda  Rusudan Petviaşvilinin sərgisi  təşkil olunmuş,
Opera və Balet Teatrında  İ.Suxişvili və N.Ramişvili adına Gürcüstan
Akademik Rəqs Ansamblının konserti keçirilmişdir. 23 iyunda
Ş.Rustavelli  adına Gürcüstan Dövlət Akademik Teatrının quruluşunda
M.Friş «Biderman və təhrikçilər» tamaşası nümayiş olunmuşdur.

23 iyulda Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində I
Beynəlxalq İstanbul Opera Festivalının bağlanış mərasimində
Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin «Koroğlu»
operasının səhnələşdirilməsində iştirak etmək üçün 65 nəfərdən ibarət
nümayəndə heyəti 21-24 iyul tarixlərində Qazaxıstanın Astana və
Türkiyənin İstanbul şəhərlərinə ezam olunmuşlar.

6-8 avqust 2010-cu il tarixlərində Macarıstanın Buqats
bölgəsində türk-hun dünyası təmsilçilərinin bir araya toplanması və
Böyük Qurultayın keçirilməsi çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyə -
tinin təbliği məqsədilə Qədim Musiqi Alətləri ansamblı çıxış etmişdir. 

Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilmiş nüfuzlu musiqi
forumlarından biri olan «XI Yourg Euro Classik 2010» festivalında
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konsert proqramı ilə çıxış etmək üçün gənc dirijor Fuad İbrahimovun
rəhbərliyi ilə «Yeni Filarmoniya» Birləşmiş Gənclər Simfonik
Orkestri 2010-cu ilin 11-14 avqust tarixlərində Almaniyanın Berlin
şəhərinə ezam edilmişdir.

«Beynəlxalq layihə və proqramlarda yaradıcı gənclərin iştirakı»
haqqında Nazirliyin 9/3 nömrəli, 25.09.09 tarixli kollegiya qərarının
3.1 bəndinə əsasən cari ilin 16-20 avqust tarixlərində Bakı şəhərində
yerli və əcnəbi yaradıcı gənclərin iştirakı ilə «Gənclər bu gün» adlı
Beynəlxalq görüş – seminar keçirilmişdir. Seminarda Gürcüstandan,
Rusiyadan, Türkiyədən yaradıcı gənclər iştirak edirdilər. Görüşdə
kino, teatr, musiqi, rəssamlıq və moda sahələri üzrə diskussiyalar
aparılmış, sərgilər, moda nümayişi təşkil olunmuş, filmlər göstərilmiş,
konsertlər keçirilmişdir.

Ukraynanın Krım Muxtar Respublikasının Nevpatoriya
şəhərində keçirilmiş «Şərq bazarı» beynəlxalq müsabiqə-festivalında
iştirak etmək üçün «Şeron» qrupu Ukraynaya ezam olunmuşdur.
Qrup festivalda uğurla iştirak edərək diplomla təltif edilmişdir.

23-25 avqust tarixlərində Türkmənistanın Aşqabad şəhərində
keçirilən Beynəlxalq «Avaza-2010» estrada musiqisi, mahnı və rəqs
festivalında muğam ifaçıları Almaz Orucova və Səbuhi İbayev iştirak
etmişlər. 

Həştərxan vilayətinin Nərimanov şəhərində görkəmli ictimai
xadim, yazıçı və publisist Nəriman Nərimanovun 140 illiyinə həsr
olunmuş təntənəli tədbirdə iştirak etmək üçün Dövlət Mahnı və Rəqs
Ansamblının bir qrup nümayəndəsi Həştərxan şəhərinə ezam
edilmişlər.

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının məzunu,
Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, istedadlı müğənni Cavid Səmədov
İta liyanın Ozimo Opera Akademiyasında vokal üzrə təhsilini davam
etdirmək məqsədilə 2010-cu il avqustun 30-dan 2011-ci il iyunun 30-
dək 10 ay müddətinə İtaliyanın Ankona şəhərinə ezam olunmuşdur.

Dahi bəstəkar, müasir Azərbaycan musiqi sənətinin banisi,
görkəmli musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai
xadim Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 fevral 2010-cu il tarixli
753 nömrəli Sərəncamına əsasən 2010-cu il 18-28 sentyabr tarixlərin -
də Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilmişdir. Festival çərçivəsində
dünya şöhrətli dirijor Vladimir Spivakov və MDB ölkələrinin
Birləşmiş Gənclər Simfonik Orkestri, İsveçrədən “Amaltea” ansamblı,
Sinqapurdan «TANG» simli kvarteti, Türkiyədən «Orfeon» xoru,
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Kanadadan pianoçu Nina Koqan, skripkaçı Atis Bankas, Rusiyadan
pianoçular Aleksandr Gindin, Sergey Kudryakov, Aleksandr Şaykin,
ABŞ-dan David Layvli, Almaniyadan Nikolaus Reksrot və başqala -
rının konsertləri keçirilmiş, Ü.Hacıbəylinin səhnə əsərləri nümayiş
etdirilmişdir.

Sentyabrın 18-də Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan və
xarici ölkə musiqiçilərinin iştirakı ilə Beynəlxalq Festivalın açılışı və
dahi bəstəkarın 125 illiyinə həsr olunmuş təntənəli konsert keçirilmiş,
Fəxri Xiyabanda onun məzarı ziyarət edilmiş, BMA-nın qarşısında ,
Ü.Hacıbəylinin ev muzeyində tədbirlər silsiləsi baş tutmuşdur.

Sentyabrın 19-da Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında yubiley
münasibətilə rusiyalı kukla ustası və rejissoru T.Melnikovanın iştirakı
ilə dövlət sifarişi çərçivəsində  Ü.Hacıbəylinin «O olmasın, bu olsun»
musiqili komediyası hazırlanaraq nümayiş etdirilmişdir.

Sentyabrın 20-də Ağcabədidə Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı
Alətləri Orkestri və solistlərin ifasında Ü.Hacıbəylinin «Arşın mal
alan» operettası nümayiş etdirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Avstriyadakı Səfirliyinin təşəbbüsü
ilə Vyananın Dunay parkında dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir
Hacıbəylinin 125 illiyinə həsr olunmuş konsertin keçirilməsi ilə bağlı
bir qrup Azərbaycan musiqiçisi – Xalq Artistləri Fərhad Bədəlbəyli,
Ramiz Quliyev, gənc musiqiçilər Eyyub Quliyev, İlkin Əhmədov,
Toğrul Əsədullayev, Fəridə Məmmədova, Kəmalə Neymanova Vya -
na ya ezam edilmişlər. Vyananın ən məşhur və qədim konsert zalların -
dan birində keçirilmiş yubiley konsertində azərbaycanlı musiqiçilər
Vyana kamera orkestri ilə dahi bəstəkarın əsərlərini ifa etmişlər. 

Oktyabr ayının 3-dən 7-dək Azərbaycanın Fransadakı
Səfirliyinin təşəbbüsü ilə Parisin məşhur «Duc des Lombards»
salonunda və Leql şəhərində gənc caz pianoçusu, Montrö Caz
Festivalının «Solo piano» müsabiqəsinin qalibi İsfar Sarabskinin
konsertlərinin keçiril məsi ilə əlaqədar İsfar Rzayev-Sarabski
(fortepiano), Vaqif Əliyev (zərb alətləri), Emin Həsənov (bas-gitara)
Fransaya ezam olunmuşlar.

Oktyabr ayının 4-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Xalq
Artisti, görkəmli kamança ustası Fəxrəddin Dadaşovun anadan
olmasının 60 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilmişdir.

Oktyabr ayının 6-da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında
Rusiyanın görkəmli şairi və ictimai xadimi, Dövlət mükafatı laureatı
Andrey Dementyevin yaradıcılıq gecəsi keçirilmişdir.

Oktyabr ayının 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli
Dram Teatrının binasının təmir-bərpa və yenidənqurma işlərindən
sonra açılışı olmuşdur.

2010-cu il aprelin 30-da Çin Xalq Respublikasının Şanxay
şəhərində «EXPO - 2010» Ümumdünya sərgisinin, mayın 1-də
Azərbay can pavilyonunun açılış mərasimi keçirilmişdir. «EXPO -
2010» sərgisinin proqramı çərçivəsində 15 oktyabr tarixində adıçə -
kilən sərgi də Azərbaycan Milli Günü təşkil edilmişdir. Konsertlərdə
Q.Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestrinin, Dövlət Rəqs Ansamb -
lının, «Natiq» ritm-qrupunun, Xalq Artisti Azər Zeynalovun, Əməkdar
Artistilər İnarə Babayevanın, Təyyar Bayramovun, gənc xanəndə
Arzu Əliyevanın uğurlu çıxışları çinlilərin böyük marağına səbəb
olmuşdur.

Oktyabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Əməkdar
İncəsənət Xadimi Ruhəngiz Qasımovanın 70 illik yubiley gecəsi
keçirilmişdir. 

2010-cu ilin 16-30 oktyabr tarixlərində Beynəlxalq Bakı Caz
Fes tivalının açılış mərasimində «Arena» caz orkestri yeni layihə ilə
çıxış etmişdir. Layihəyə rəhbərlik etmək üçün İsraildən dirijor,
aranjemançı Amikam Kimelman və bir neçə musiqiçi dəvət olunmuş -
dur. Festival çərçivəsində keçirilmiş 20 konsertdə Keyko Matsui
(Yaponiya), Dianne Reeves (ABŞ), Al di Meola (ABŞ), Matt Bianco
(Böyük Britaniya), Aleksandr Monty (ABŞ), Artur Dudkeviç (Polşa),
«Şakatak» qrupu (Böyük Britaniya), «Jazzamor» qrupu (Almaniya),
Omar (Böyük Britaniya), Vijay İyer Trio (ABŞ), Eric Vloemans
(Holland), Kestutis Vaiginis (Litva), «L image» qrupu (ABŞ) kimi
dünya şöhrətli caz musiqiçiləri və qrupları ilə yanaşı, tanınmış
Azərbaycan musiqiçiləri – Salman Qəmbərov, Rain Sultanov, İsfar
Sarabski, Emil Əfrasiyaboğlu, Emil İbrahim, Əfqan Rəsul, Elçin
Şirinov çıxış etmişdir.

Oktyabr ayının 23-dən 25-dək Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram
Teatrı  Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən «Art Okraina» Beynəlxalq
Teatr Festivalında F.Arrabalın «Fando və Lis» tamaşası ilə çıxış
etmişlər.

28 oktyabr 2010-cu il tarixlərində Gənc Tamaşaçılar Teatrının
«Gümüş maska» restoranında «Gümüş maska» adlı sərgi təşkil
olunmuş dur. Sərgidə «Yeni adlar, yeni simalar» adı altında təqdim
edilən dörd gənc istedadlı rəssam – İnarə Rəsul, Gündüz Ağayev,
Məmməd Rəşidov və Təkin Əfəndiyevin əsərləri nümayiş
etdirilmişdir.
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2010-cu ilin 28-31 oktyabr tarixlərində Xalq Artisti, Dövlət
mükafatı laureatı, bəstəkar Vasif Adıgözəlovun anadan olmasının 75
illiyi münasibətilə musiqi festivalı keçirilmişdir. Festival çərçivəsində
oktyabrın 28-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında bəstəkara həsr
olunmuş konsert, oktyabrın 30-da bəstəkarın Azərbaycan Dövlət
Musiqili Komediya Teatrında «Aldın payını, çağır dayını» komediyası,
oktyabrın 31-də Opera və Balet Teatrında «Natəvan» operası nümayiş
etdirilmişdir.

Noyabrın 2-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Xalq Artisti
Mənsum İbrahimovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş
konsert keçirilmişdir.

«İqtisadi əməkdaşlıq üzrə Türkmənistan-Azərbaycan Hökumət -
lər arası Komissiyanın birinci iclasının Protokolu»na, «İqtisadi
əməkdaşlıq üzrə Türkmənistan-Azərbaycan birgə hökumətlərarası
Komissiya haqqında Əsəsnamə»yə, «Türkmənistan Hökuməti və
Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
Türkmənistan-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyası haqqında
Saziş»ə uyğun olaraq 2010-cu il 3-6 noyabr  tarixlərində Azərbaycan -
da Türkmənistanın Mədəniyyət Günləri keçirilmişdir. Mədəniyyət
Günləri çərçivəsində Türkmənistan incəsənət ustalarının və bədii
kollektivlərin konsertləri, mono-tamaşa və sərgi nümayiş olunmuşdur.

Noyabr ayının 12-dən 30-dək Bakıda A.P.Çexov adına
Beynəlxalq Teatr Festivalının «İpək yolu» adlı mərhələsi keçirilmişdir.
Festi val çərçivəsində Kanadadan, Fransadan, Rusiyadan tanınmış teatr
kol lek tivləri çıxış edərək tamaşaçılara V.Tyerri-Çaplinin «Aureliyanın
oratoriyası», A.P.Çexovun «Toy», və D.F.Paskanın «Yağış» tamaşa -
larını təqdim etmişlər.

Böyük Hersoq Adolf adına 27-ci Simli Musiqi Alətləri İfaçıla -
rının Beynəlxalq Lüksemburq Müsabiqə sin də iştirak etmək üçün 11-
16 noyabr tarixlərində gənc skripka ifaçısı Mustafa Mehmandarov
Lüksemburqa ezam olunmuş və böyük uğurla çıxış edərək I yerə layiq
görülmüşdür.

Noyabr ayının 16-dan 21-dək Bakıda Vokalçıların Bülbül adına
V Beynəlxalq müsabiqəsində Azərbaycandan, Rusiyadan,
Qazaxıstandan, Özbəkistandan, Ukraynadan, Gürcüstandan, İrandan,
Avstriya dan, Çindən, Belarusdan  75 vokalçı iştirak etmişdir. Bu il
münsiflər heyətinin sədri opera səhnəsinin görkəmli nümayəndəsi,
SSRİ Xalq Artisti, Yevgeni Nesterenko olmuşdur. Müsabiqənin
uzunillik tarixində ilk dəfə olaraq münsiflər heyətinin tərkibinə nəinki
ifaçılar, həm də tanınmış menecerlər, prodüserlər, dünyada ən məşhur
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opera teatrlarının rəhbərləri qatılmışlar. Müsabiqənin Qran-Pri
mükafatı Qazaxıstan ifaçısı Azamat Yeltırquzova verilmişdir.

Dahi Polşa bəstəkarı Friderik Şopenin 200 illik yubileyinin başa
çatması ilə əlaqədar 2010-cu il noyabr ayının 23-də Beynəlxalq
Muğam Mərkəzində yekun konserti keçirilmiş, tədbirdə Polşa və
Azərbaycan musiqiçiləri iştirak etmişlər.

26-30 noyabr tarixlərində Moskvanın birinci xanımı Svetlana
Medvedyevanın himayədarlığı altında keçirilmiş «Восходящие
звезды в Кремле» adlı II Beynəlxalq Gənclər Festivalında çıxış
etmək üçün Nigat Məmmədov (fleyta), Emil Bağırov (klarnet) və
konsertmeyster Mehriban Ağayeva Moskva şəhərinə ezam edilmişlər.

Noyabrın 26-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində görkəmli
tarzən, Xalq Artisti Qurban Pirimovun anadan olmasının 130 illiyinə
həsr olunmuş təntənəli konsert  keçirilmişdir.

Noyabr ayının 26-dan dekabr ayının 6-dək Lənkəran Dövlət
Dram Teatrı Ankarada Beynəlxalq Teatr Festivalında M.Xubainin
«Şeytanın oyunları» tamaşası ilə iştirak etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı Səfirliyinin təşəb -
bü sü ilə 2010-cu il 29 noyabr-2 dekabr tarixlərində Almaniyanın
Berlin şəhərində dahi Azərbaycan bəstəkarı Ü.Hacıbəylinin anadan
olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş konsertlərdə iştirak etmək üçün
dirijor Yalçın Adıgözəlov, Xalq Artistləri Azər Zeynalov, Mənsum
İbrahimov, Aygün Bayramova, Əməkdar Artistlər Zemfira İsmayılova,
Elçin Həşimov, Elnur Əhmədov Berlinə ezam olunmuşdur.

Dekabr ayının 1-dən 3-dək Göyçay rayonunda Rəsul Rzanın
100 illiyinə həsr edilmiş «Deyilən söz yadigardır» V Respublika bədii
qiraət müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə 34 bölgəni təmsil edən 70
nəfər iştirak etmişdir. 

12-19 dekabr tarixlərində Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda IV Beynəlxalq
Rostropoviç Festivalı keçirilmişdir. Festivalda Rusiya, İsrail, Böyük
Britaniya, Almaniyadan dünya şöhrətli musiqiçilər və kollektivlər –
Yuri Başmet və «Moskva solistləri» kamera ansamblı, Zubin Meta və
İsrail Filarmonik Orkestri, Qalina Vişnevskayanın Opera Mərkəzi,
Maksim Vengerov (dirijor), Eliso Virseladze (fortepiano), Natalya
Qutman (violonçel), Pinkas Sukerman (skripka), Rudolf Buxbinder
(foltepiano) və başqaları çıxış etmişlər. 

Dekabrın 13-dən 31-dək Almaniyanın Berlin şəhərində «Berlin-
Bakı» qalereyasında Əməkdar İncəsənət Xadimi, tanınmış sənətşünas
alim, fotoqraf-rəssam Leyla Axundzadənin əsərlərindən ibarət «Ömür
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qısa, incəsənət isə əbədidir» adlı müasir incəsənət sərgisi təşkil olun -
muşdur.

Dekabrın 23-də H.Əliyev sarayında «Bakı gecələri» estrada
mahnı festivalının Qala konserti keçirilmişdir.

Dekabr ayının 24-dən 27-dək Azərbaycan Dövlət Filarmoniya -
sında, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində görkəmli bəstəkar, Xalq
Artisti, «Şöhrət» ordenli Tofiq Bakıxanovun anadan olmasının 80
illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirləri keçirilmişdir. 

Hesabat dövründə görkəmli teatr və kino aktyoru, SSRİ Xalq
Artisti Ələsgər Ələkbərovun və Əməkdar İncəsənət Xadimi, görkəmli
nasir və dramaturq Sabit Rəhmanın 100 illik yubileyləri qeyd
olunmuşdur.

Əməkdar İncəsənət xadimi, professor Fərəc Qarayevin
«Simfoniya»sı, Xalq Artistləri X.Mirzəzadənin, A.Əlizadənin kamera-
instrumental əsərləri, Elmir Mirzəyevin kantatası Nazirlik tərəfindən
alınmışdır.
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MƏDƏNİYYƏT SİYASƏTİ 

2010-cu ildə ölkəmizdə kitabxana, muzey, mədəniyyət evi,
mədəniyyət və istirahət parkları, klub, qeyri-maddi mədəni irs, o
cümlədən aşıq sənəti, xalq yaradıcılığı və kulinariya mədəniyyəti
istiqamətlərinin inkişafı üçün çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir.   

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 aprel 2007-ci il
tarixli “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması
haqqında” Sərəncamı və 2008-ci il 6 oktyabr tarixli  Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı»
respublika kitabxanalarının komplektləşdirilməsi, informasiyalaşdırıl -
ması, maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, mövcud kitabxanaların
əsaslı təmiri, yenidən qurulması, yeni kitabxana binalarının inşası,
kitabxana fondlarının təhlükəsizliyinin və mühafizəsinin təmin
edilməsi, kitabxana xidmətinin müasir səviyyədə təşkili, şəbəkənin
idarə olunması, müvafiq sahədə beynəlxalq əlaqələrin inkişafı və
genişləndirilməsi, kitabxana işinə dair elmi tədqiqatların aparılması
istiqamətində köklü dəyişikliklərin həyata keçirilməsinə təkan ver -
mişdir. Dövlət Proqramının “Kitabxanaların kompyuter və informa si -
ya-proqram təminatı, respublika üzrə kompyuterləşdirilmiş kitab  xa na-
informasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı” bölməsi nin icrası ilə
əlaqədar respublikanın kitabxanalarında veb saytlar, habelə elektron
kataloq və elektron kitabxanalar yaradılmaq dadır. Bu məqsədlə,
Azərbaycan kitabxanaçıları üçün Beynəlxalq Elektron Kitabxanalar
Assosiasiyasının Avtomatlaşma şöbəsinin müdiri, EBNİT Assosiasi -
ya sının vitse-prezidenti K.Sokolinski tərəfindən treninqlər keçiril -
mişdir.

Kitabxana-informasiya sahəsi üzrə Dövlət Proqramının Tədbir -
lər Planının icrası ilə əlaqədar görülən işlər barədə Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinə Hesabat göndərilmişdir. 

Hesabat dövründə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin unikal dövlət və mədəni quruculuq təcrübəsinə,
Heydər Əliyev irsinə dair Elektron kitabxana yaradılmış (http://anl.az/
heliyev/irs.html) və M.F.Axundov adına Milli Kitabxa na nın və
C.Cab barlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının Elekt ron
kitabxanalarında yerləşdirilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev
irsinin Avropa Elektron Kitabxanasına (www.theeuropeanlibrary.org)
daxil edilməsi istiqamətində işlər aparılır.

19

Hesabat_2010_Layout 1  28.08.2013  11:25  Page 19



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31.01.2008-ci il tarixli
2639 nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi arasında
kitabxana sahəsində əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Memorandumu
imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə” Sərəncamının icrası ilə
əlaqədar, habelə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan
Respublikasındakı Səfirliyi arasında 09.04.2008-ci il tarixdə
imzalanmış kitabxana sahəsində əməkdaşlıq üzrə Anlaşma
Memorandumuna əsasən cari il may ayının 4-dən 17-dək ABŞ
Konqresinin Kitabxanasının Açıq Dünya Proqramı çərçivəsində təşkil
edilmiş mübadilə səfərində respublikanın 5 regionunda (Gəncə,
Lənkəran, Salyan, Xaçmaz, Kürdəmir) yaradılmış Amerika
Mərkəzlərinin koordinatorları, şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm
idarələrinin (şöbələrinin) rəisləri (müdirləri), habelə Nazirlik
nümayəndəsi iştirak etmişlər. Səfər zamanı ayda bir dəfə Azərbaycan
dilində nəşr olunan materialların Konqres Kitabxanasına göndərilməsi
barədə ikitərəfli razılıq əldə edilmişdir. Səfərin müsbət nəticəsi olaraq
Gəncə şəhər Mərkəzi Kitabxanası və ABŞ-ın Şarlotte şəhərinin
Meklenburq kitabxanası arasında Qarşılıqlı Əməkdaşlıq üzrə Anlaşma
Memorandumu imzalanmışdır. Memoranduma əsasən hər iki
kitabxana kitabxanaların idarə edilməsi, kitabxana marketinqi,
kitabxana-informasiya sahəsinin bütün bölmələrinə aid mütəxəssis -
lərin hazırlanması, sözügedən ki tabxanada “Azərbaycan guşəsi”nin
yaradılması nəzərdə tutulmuş dur. 

Cari ilin iyun ayında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
kollegiya iclasında Dövlət Proqramının icra vəziyyəti barədə məsələ
müzakirə edilmiş, müvafiq qərar layihəsi qəbul edilmişdir.

Malta Respublikasının Valetta Mərkəzi Kitabxanası ilə C.Cabbar -
lı adına Respublika Gənclər Kitabxanası arasında əməkdaşlıq əlaqələ -
rinin qurulması məqsədilə Anlaşma Memorandumunun layihəsi
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı Səfirliyinin nəz -
dində yaradılmış Azərbaycan guşəsinə, Ukraynanın Donetsk
şəhərində fəaliyyət göstərən “Azərbaycanlıların konqresi” İctimai
Birliyinə, İsveçin Götenburq şəhər kitabxanasına, Serbiyadakı
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi -
nin vəsaiti hesabına nəşr olunmuş və satın alınmış kitablar göndəril -
miş və orada həmin kitabların təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Hesabat dövründə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,

20

Hesabat_2010_Layout 1  28.08.2013  11:25  Page 20



YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili,
Azərbay canın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət
sahəsində gördüyü işləri özündə əks etdirən «Культура и культурные
шедевры Азербайджана – уникальное послание будущим поко -
ле ниям» kitabının Moskva şəhərində təqdimat mərasiminin keçiril -
məsi ilə əlaqədar kitabın 20 nüsxəsi Azərbaycan Respublikasının
Rusiya Federasiyasındakı Səfirliyinə göndərilmişdir.

Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Dərbənd şəhərinin
kitabxanalarına Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, daxili
və xarici siyasətinə dair kitablar göndərilmişdir.

Göstərilən dövrdə “Krım - 2010” Beynəlxalq konfransında
Azərbaycan, onun tarixi, müstəqillik illərində əldə etdiyi nailiyyətlər,
ölkəmizin zəngin mədəniyyəti və turizminə həsr edilmiş dəyirmi masa
keçirilmişdir. Hazırlanmış “Odlar Yurdu Azərbaycan” adlı sərgi bütün
iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Bundan başqa,
İ.Qasprinski adına Krım-tatar kitabxanası ilə Hacıqabul rayon MKS-
i arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması müzakirə edilmiş və
müvafiq razılıq əldə olunmuşdur.

Hesabat dövründə işğal altında və cəbhə bölgəsində olan
rayonların kitabxana fondlarının bərpasını təmin etmək məqsədilə,
Füzuli rayonunda Mahmudlu 1 kəndində yerləşən rayon Mərkəzi
Kitabxanası şəraiti daha yaxşı və müasir səviyyədə olan I Zobucuq
kəndinə, Ağcabədi rayonu Taxta Körpü qəsəbəsində yerləşən Laçın
rayon Mərkəzi Kitabxanası isə daha geniş və şəraiti yaxşı olan yeni
binaya köçürülmüşdür.

Xocavənd rayonunun Mərkəzi Kitabxanasının müvəqqəti olaraq
xocavəndlilərin kompakt yerləşdiyi Beyləqan rayonunda, Cəbrayıl
rayon Mərkəzi Kitabxanasının isə Biləsuvar rayonunda fəaliyyətləri
bərpa edilmişdir.

İşğal altında olan Qubadlı rayonunun Mərkəzi kitabxanası
Sumqayıt şəhərində 28 may Mədəniyyət evində yeni təmir olunmuş
otaqlarda yerləşdirilmişdir.

2010-cu ildə Füzuli, Qubadlı və Tərtər rayon mərkəzi
kitabxanalarının veb saytları oxucuların istifadəsinə təqdim edilmişdir. 

Xocalı rayonunda Nazirliyin təşəbbüsü ilə yeni təsis edilmiş 29
kitabxananın bazasında rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi -
nin yaradılması işinə başlanmış, müvafiq sənədlər Azərbaycan Res -
pub likası Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir.

Bakı şəhərində kitabxanaların inkişafı məqsədi ilə 67 kütləvi və
uşaq kitabxanasının əsasında Bakı şəhərinin mərkəzləşdirilmiş
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kitabxana sistemlərinin yaradılması işinə başlanmış və bu barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetindən müvafiq razılıq
alınmışdır.   

Kitabxana - informasiya şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, şəbəkə -
nin yeni dislokasiya xəritəsinin hazırlanması məqsədi ilə Nazirlik
tərəfindən monitorinqlər keçirilmişdir. Nəticədə respublikanın
regionlarında fəaliyyət göstərən, lakin istifadəçilərin tələblərinə cavab
verməyən, maddi-texniki bazası zəif olan və binaları qəza vəziyyətinə
düşmüş kitabxana filialları müəyyənləşdirilmiş, onların birləşdirilməsi
və bunun əsasında müasir (nümunəvi) kənd kitabxana filiallarının
yaradılması işi həyata keçirilməyə başlanmışdır. Qəbələ rayonu
ərazisində 68 kitabxana və kitabxana filialından 43 müasir tələblərə
cavab verməyən, fəaliyyətsiz kitabxana filialı digər 25 kitabxanaya
birləşdirilmişdir. Nəticədə, hazırda Qəbələ rayonunda 25 kitabxana
və kitabxana filialı fəaliyyət göstərir.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tövsiyəsinə əsasən, Bərdə,
Şəmkir, Daşkəsən və Ağcabədi rayonlarının İcra Hakimiyyəti
orqanları tərəfindən qəza vəziyyətində olan, uyğunlaşdırılmış və
şəraitsiz binalarda yerləşən, habelə oxucusu və kitab fondu az olan
kitabxana filiallarının birləşdirilməsi üzrə layihə hazırlanmış və həyata
keçirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə
təqdim edilmişdir.

Dövlət Proqramına uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən  oxuculara
verilən ədəbiyyatın tematik – tipoloji uçotunun təşkili, fəal və qeyri-
fəal istifadə edilən nəşrlər müəyyən edilmişdir. Respublikanın böyük
kitabxanalarında cəmi bir nüsxə qalmış və vəziyyəti son dərəcə qeyri-
qənaətbəxş olan, ancaq oxucular tərəfindən tez-tez soruşulan və
istifadə edilən kitabların müəyyən edilməsi məqsədi ilə monitorinq
keçirilmişdir. Monitorinqlərin nəticəsində  oxucular tərəfindən tez-tez
soruşulan, raritet və nadir nəşrlərə çevrilmiş kitabların siyahısı
hazırlanmışdır. Ümumilikdə Azərbaycan dilində 6, rus dilində 27
kitabın Nazirliyin vəsaiti hesabına çap edilməsi məqsədi ilə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik nəşriyyat planına daxil
edilmişdir. İlkin mərhələdə bir nüsxəli və fiziki cəhətdən vəziyyəti
qənaətbəxş olmayan 33 kitabın çap edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu
qəbildən olan 10 kitab artıq çap edilmişdir. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən respublikanın bütün
kitabxanalarının pasportlaşdırılması, respublika üzrə statistik
göstəriciləri hazırlanır. Ölkədə fəaliyyət göstərən kitabxanalar
haqqında məlumatları əks etdirən “Azərbaycan kitabxanaları XXI
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əsrin informasiya məkanında” kitabının I, II və III cildləri nəşr
olunmuş, IV cild nəşrə hazırlanmış, digər cildlərin hazırlanması
məqsədi ilə materiallar toplanır.

2009-cu ildə Dövlət Statistika Komitəsi ilə birgə kitabxana
mütəxəssislərinin təhsil səviyyəsi, habelə kitabxanalarda informasiya
texnologiyalarının mövcudluğu haqqında monitorinqlər keçirilmişdir.
Monitorinq nəticəsində əhaliyə göstərilən kitabxana-informasiya
xidmə tinin səviyyəsi öyrənilmiş, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi
və istifadəsi, elektron informasiya daşıyıcıları fondunun formalaş -
dırılması, kitabxanaların kadr təminatının yaxşılaşdırılması problemləri
və s. aşkar edilmişdir. Nəticədə “Kitabxanaların fəaliyyəti haqqında”
statis tik müayinənin nəticələri barədə xüsusi statistik bülleten
buraxılmışdır.

İmişli rayonunun Telişli kəndi ərazisində Azərbaycan
Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən salınmış yeni
qəsəbədə yaradılmış kitabxana üçün kitab fondu toplanmış və
göndərilmişdir.

Respublikanın bütün şəhər (rayon) MKS-lərinin veb saytları
Milli domendə yerləşdirilmiş və bütün kitabxanaların yeni elektron
poçtu yaradılmışdır.

2010-cu il fevralın 9-da Bərdə rayonunda Elektron kitabxa nanın
açılış mərasimi keçirilmişdir. Dövlət Proqramına uyğun olaraq
“Qədim Bərdə və bərdəlilər” məlumat bazası hazırlanmış və kitabxa -
nanın veb saytında yerləşdirilmişdir (http://www.barda-mks.az).
“Qədim Bərdə və bərdəlilər” məlumat bazasında Bərdənin tarixi,
mədəniyyəti, habelə tanınmış bərdəlilər haqqında məlumatlar öz
əksini tapmışdır.

Dövlət Proqramına uyğun olaraq, Şəki-Zaqatala regionunda
əhaliyə səyyar kitabxana xidmətinin göstərilməsi ilə əlaqədar müvafiq
işlər həyata keçirilmişdir. 

Nazirliyin dəstəyi ilə Quba şəhərinin könüllülərindən ibarət
batalyonunun döyüş tarixini əks etdirən “Bir batalyonun tarixi” kitabı
çapdan çıxmış, kitabın Quba və Qusar rayonlarında geniş təqdimatı
keçirilmişdir.

Dövlət Proqramına uyğun olaraq, Bərdə, Şəmkir, Daşkəsən və
Ağcabədi rayonlarında kitabxana filiallarının birləşdirilməsi layihəsi
icra edilmiş, Şirvan şəhər, Xaçmaz, Masallı, Göyçay, Neftçala, Quba,
Tovuz, Kürdəmir rayonlarında kitabxana filiallarının birləşdirilməsinə
dair layihə hazırlanmış və sözügedən layihənin razılaşdırılması
məqsədilə Nazirlər Kabinetinə müraciət olunmuşdur.
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Abşeron rayon MKS-nin Fatmayı kənd kitabxana filialının
binası əsaslı təmir olunmuş və müasir standartlara uyğun təchiz
edilmişdir.

Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezi -
denti Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyət sahəsində gördüyü
işləri əks etdirən “Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi”
kitabı ingilis dilinə tərcümə olunmuş və kitabın siqnal nüsxəsi çapdan
çıxmışdır. Hazırda sözügedən kitabın ərəb dilinə tərcüməsi həyata
keçirilir.

Bundan başqa, Dövlət Proqramının icrası məqsədilə “Kitabxana
informasiya terminlərinin qısa lüğəti” kitabı nəşrə hazırlanmışdır.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ilə əlaqədar 1918-
1920-ci illərdə nəşr edilən “Azərbaycan” qəzeti mikrofilmləşdiril -
mişdir.

Qusar və Biləsuvar rayon Mərkəzi kitabxanalarının veb saytları
yaradılmış və internet məkanında yerləşdirilmişdir.

Dövlət Proqramına uyğun olaraq Azərbaycanın qədim, nadir,
unikal kitabları haqqında “Azərbaycanın Kitab Abidələri” layihəsi
həyata keçirilmişdir. 

Bu məqsədlə Dövlət reyestri hazırlanmağa başlanmışdır.
Dövlət reyestrinə 3483 adda müxtəlif formada olan kitab abidəsi

daxil edilmişdir. Onlardan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
müəssisələrində 1320 adda, Nazirliyin tabeliyində olmayan digər
kitabxanalarda, arxiv və muzeylərdə 1919 adda, şəxsi kolleksiyalarda
isə  244 adda kitab abidəsi qeydə alınmışdır. Sözügedən unikal və
nadir nəşrlər haqqında məlumatların gələcək nəsillərə, habelə dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədi ilə “Azərbaycanın Kitab
Abidələri” DVD-si hazırlanmışdır.

Hesabat dövründə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada
saxlanılan nadir, qiymətli və aktual nəşrlər informasiya daşıyıcılarına
köçürülmüş, “Nadir və unikal kitablar” məlumat bazası yaradılaraq
oxucuların istifadəsinə verilmişdir.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının beynəl -
xalq əlaqələri də genişləndirilmişdir. Estoniya, Moldova Milli Kitab -
xanası və İordaniya kitabxanası ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa dair
memorandumlar imzalanmışdır.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən
12 adda, 12 buraxılışda, 2740 nüsxə biblioqrafik məlumat kitabı,
metodiki vəsait, metodiki tövsiyələr nəşr edilmişdir. Çap olunan bütün
vəsaitlər respublikanın MKS-nə və Bakı şəhər kitabxanalarına

24

Hesabat_2010_Layout 1  28.08.2013  11:25  Page 24



göndərilmişdir. Onlardan ”Azərbaycan aviatorları Böyük Vətən
müharibəsində”, “Heydər Əliyev Müstəqilliyimiz əbədidir. Çoxcild -
liyin X-XVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi”, “Sabit Rəhman – 100”,
“Şəhidlər (Biblioqrafiya)”, “Yeni kitablar– 2009”, “Birillik Azərbay -
can kitabiyyatı 1999”, “Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informa -
siya məkanında. Rəqəmlər və faktlar. Cild 3”  və s. fundamental
biblioqrafiya vəsaitlərini xüsusi qeyd etmək olar. 

Cari ilin 28-30 aprel tarixlərində M.F.Axundov adına Milli
Kitabxanada Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, TÜRKSOY, Milli Kitabxana və AMEA-nın Z.M.Bünyadov adına
Şərqşünaslıq İnstitutunun birgə təşkil etdiyi Əhməd Zəki Validi
Toğanın anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş kitab sərgisi və
Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilmişdir. 

Respublika Uşaq Kitabxanasının maddi-texniki təminatının
habelə, oxucuların informasiya tələbatının müasir səviyyədə ödə -
nilməsi, xidmət işində yeni metodların tətbiqi və s. məsələlərin
təşkilinin kitabxananın binasının yararsızlığı səbəbindən qeyri-müm -
kün olduğu nəzərə alınaraq, Nazirliyin dəstəyi ilə kitabxana üçün
müasir tələblərə cavab verən yeni binanın ayrılması işi öz həllini
tapmışdır. Belə ki, F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası
S.Vurğun küçəsi 88 ünvanında yerləşən binaya köçürülmüş və cari
ilin 21 sentyabr tarixində kitabxananın rəsmi açılışı olmuşdur. 

C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında “Kitabxa -
na ların elektron resurslarının idarə olunması” mövzusunda treninq
kurs keçirilmişdir. Treninqdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi nin
sisteminə daxil olan respublika əhəmiyyətli kitabxanaların, şəhər
(rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin bu sahə üzrə
mütəxəssisləri, habelə respublikanın bir sıra ali məktəb kitabxanala -
rının mütəxəssisləri iştirak etmişlər. 

Treninq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6
oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublika -
sında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı
üzrə Dövlət Proqramı»nın Tədbirlər Planının II bölməsinin icrası
məqsədi ilə təşkil edilmişdir.

Hesabat dövründə Nazirliyin 06.09.2010-cu il tarixli 441
nömrəli əmrinə əsasən, kitabxana rəhbərlərinin kompyuter biliklərinin
artırılması məqsədilə respublikanın 3 zonasında treninq kurslar
keçirilmiş və onların bilikləri yoxlanılmışdır.

Dövlət Proqramının icrasını təmin etmək məqsədilə “Kitabxa -
na-informasiya terminlərinin qısa lüğəti” kitabı nəşrə hazırlanmışdır.
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M.İ.Rudomino adına Xarici Ədəbiyyat Ümumrusiya Dövlət
Kitabxanasının nəzdində Azərbaycan guşəsinin yaradılması, həmin
kitabxana ilə Azərbaycan kitabxanaları arasında əməkdaşlıq əlaqələ -
rinin qurulması, iş təcrübəsinin öyrənilməsi üzrə qarşılıqlı səfərlərin
təşkil edilməsi və digər məsələlərin həyata keçirilməsi istiqamətində
müvafiq tədbirlər görülmüşdür.

Bundan başqa, “İlin kitabxanaçısı – 2010”, “İlin kitabxanası –
2010”, habelə “Kitabxanalar yaradıcı təkamül müəssisəsi kimi”
respublika müsabiqələrinin əsasnamələri hazırlanmış, təsdiq olunmuş
və müsabiqələr elan edilmişdir.

Cari ilin dekabr ayında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşkilati dəstəyi sayəsində Ukraynanın Donetsk şəhərində fəaliyyət
göstərən “Azərbaycanlıların Konqresi” İctimai Birliyi ilə birgə
N.K.Krupski adına Donetsk Vilayəti Universal Elmi Kitabxanasının
nəzdində “Azərbaycan mədəniyyəti” Mərkəzinin, habelə Mərkəzin
nəzdində Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr
olunmuş guşənin açılış mərasimi olmuşdur.

Hesabat dövründə muzey işinin təkmilləşdirlməsi, yeni muzey -
lərin yaradılması və Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı olan
bu sahənin hərtərəfli inkişafı istiqamətində də bir sıra işlər görülmüşdür.

Bakı şəhərində M.S.Ordubadinin xatirə muzeyinin, Sumqayıt
şəhərinin Tarixi Muzeyinin, Salyan rayon Heydər Əliyev Muzeyinin
və Göyçay rayonunda Rəsul Rzanın ev-muzeyinin əsaslı təmiri,
reekspozisiyası və yeni bədii tərtibat işlərindən sonra rəsmi açılış
mərasimləri keçirilmişdir. 

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin yeni bina -
sının və ekspozisiyasının, habelə görkəmli bəstəkar Qara Qaraye vin
yeni yaradılacaq memorial muzeyinin layihələndirmə işlərinin həyata
keçirilməsi məqsədilə Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən “İnterStil”
MMC-nin layihələndirmə üzrə direktor müavini M.V.Dınay və həmin
müəssisənin meneceri M.A.Petrova, Azərbaycan Dövlət İncəsənət
Muzeyində Rusiyanın Dövlət Ermitajının fondların dan islam mədə -
niyyəti və incəsənəti sərgisinin təşkilinə hazırlıq işlərinin aparılması,
sərgi sahəsi ilə tanışlıq və nümayişi nəzərdə tutulmuş eksponatların
siyahısının müzakirəsi məqsədilə Dövlət Ermitajının Şərq Şöbəsinin
müdiri N.Kozlova, həmin şöbənin Yaxın Şərq və Bizans sektorunun
müdiri A.Pritula və sərginin kuratoru L.Kulakova, görkəmli rəssam
Mixail Şemyakinin Bakı şəhərində əsərlərindən ibarət fərdi sərgisinin
təşkili ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün rəssamın səlahiyyətli
nümayəndəsi Abbas Kazımov Bakı şəhərinə işgüzar səfər etmişdir.
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Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin baş planının hazırlanması
məqsədilə danışıqların aparılması üçün “Anamorphosis Architects”
şirkətinin nümayəndələri: N.Georgiadis və K.Kakogiannis, “Dd studio”
şirkətinin nümayəndəsi Y.Mitrevics Azərbaycana səfər etmişlər.

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında
mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi ilə əlaqədar, Sankt-Peterburq
Dövlət Rerixlər ailəsinin Muzey-İnstitutu tərəfindən 2010-cu ilin
aprel-may aylarında «Manej» Mərkəzi Sərgi Salonunda sərginin
təşkili məqsədilə muzeydə saxlanılan Rerixin «Müqəddəs döyüşçülər»
adlı rəsm əsəri sərgiyə təhvil verilmiş və sərgi bitdikdən sonra muzeyə
qaytarılmışdır.

1-11 noyabr 2010-cu il tarixində Özbəkistan Respublika sının
Daşkənd şəhərində Azərbaycan Respublikasının Milli Sərgisi təşkil
edilmişdir. Sərgidə Azərbaycanın mədəniyyət və turizm poten sialını
təbliğ etmək məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin iştirakı
ilə 70 kv.m. ərazidə xalça və xalq tətbiqi sənəti nümunələ rindən ibarət
sərgi ekspozisiyası qurulmuş, Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının
iştirakı ilə konsert proqramı təşkil edilmiş, bir qrup incəsənət
xadimlərinin çıxışı təmin edilmişdir. 

Şərqi Qazaxıstan Vilayəti Arxitektura-Etnoqrafiya və Təbiət-
Landşaft Qoruq-Muzeyinin  (Ust-Kamenoqorsk şəhəri) rəhbərliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət edərək Azərbaycana aid
ekspozisiya bölməsinin yaradılması ilə əlaqədar toplanmış kitab,
albom, buklet, kataloq və suvenirlər Azərbaycan Respublikasının
Qazaxıstandakı Səfirliyi vasitəsilə qarşı tərəfə göndərilmişdir. 

2011-ci ildə görkəmli şair, nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas-
alim, tərcüməçi, pedaqoq Abdulla Şaiqin anadan olmasının 130
illiyinin və mənzil muzeyinin yaradılmasının 20 illiyinin qeyd
edilməsini təmin etmək məqsədilə Nazirlik tərəfindən tədbirlər planı
təsdiq edilmişdir.

Hesabat dövründə Səməd Vurğunun ev-muzeyinin yaradıl -
masının 35 illiyi münasibətilə «Qız Qalası» qalereyasında muzeyin
kolleksiyası əsasında hazırlanmış «Səməd Vurğun təsviri sənətdə»
adlı sərginin açılış mərasimi və kataloqun təqdimatı keçirilmişdir. 

Cari ildə İmişli Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində bədii tərtibat
işləri davam etdirilmişdir. Muzeylərdə sabit temperatur rejimini
yaratmaq məqsədilə M.S.Ordubadinin və N.Nərimanovun ev-
muzeylərinə yeni texniki avadanlıqlar verilmişdir. 

Şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə 1997-ci ildə
Quba Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən Şəhidlər Xiyabanında park
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salınmış, Şəhidlər Muzeyi yaradılmışdır. 2009-cu ildə Şəhidlər
Xiyabanında abadlıq işləri aparılmış, ərazi bütövlükdə Mədəniyyət və
Turizm Şöbəsinin balansına verilmişdir. Şəhidlər Muzeyinin gələcək
fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə Quba rayon Şəhidlər Muzeyi 1
avqust 2010-cu il tarixindən Quba Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin
filialı kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Şabran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yenidən qurulması və
təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar muzeyin ekspozisiyası 23 avqust 2010-
cu il tarixindən tamaşaçılar üçün bağlanılmışdır. Bağlanmış
müqaviləyə əsasən, Şabran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin bədii-
tərtibat işlərinin aparılması məqsədilə «AZSECOM SERVİS» MMC
ilə müqavilə bağlanmışdır. 

Hesabat dövründə Lerik Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin filialı
kimi fəaliyyət göstərən Uzunömürlülər muzeyinin yeni binası tikilmiş,
64 kv.m. sahəsi olan muzey genişləndirilərək 170 kv.m.-ə çatdırılmış -
dır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
muzeyin açılış mərasimində iştirak etmişdir. Son illər Lerik rayonunda
turizm sahəsinin inkişafında əldə edilmiş müəyyən nailiyyətləri,
rayona daha çox turistin gəldiyini, onlara göstərilən mədəni xidmət
işinin yüksəldilməsi zərurətini nəzərə alaraq, Lerik rayon Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyinin filialı olan Uzunömürlülər muzeyi müstəqil
muzeyə çevrilmişdir.

2006-cı ildə Xaçmaz rayonunda qədim el sənəti olan xalçaçılı -
ğın inkişaf etdirilməsi məqsədilə xalça muzeyi yaradılmışdır. Muzeyin
gələcək fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə 1 oktyabr 2010-cu il tari -
xin dən Xalça Muzeyi Xaçmaz tarix-diyarşünaslıq muzeyinin filialına
çevrilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
mədəniyyət sərvətlərinin ekspertizasının keçirilməsi, tarixi, bədii, elmi
dəyərinin müəyyənləşdirilməsi və respublikadan çıxarılması üçün
şəhadətnamə (icazə sənədi) verilməsi üzrə Azərbaycan Dövlət
İncəsənət Muzeyinin ekspert komissiyasının işinin tənzimlənməsi
məqsədilə muzeyin ekspert komissiyasının yeni tərkibi təsdiq
edilmişdir.

Abşeron Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 8, Ucar Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyinin 39, Qax Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 43
eksponatı Muzey Sərvətlərinin və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa
Mərkəzinə bərpaya verilmişdir.

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin fondunu rəsm əsərləri
ilə zənginləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi
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Sənəti Dövlət Muzeyinin yeni binasında nümayiş etdirilmək məqsə -
dilə Nazirlik tərəfindən əsərlər alınmışdır.

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin fondunu
dünya xalqlarının musiqi alətləri ilə zənginləşdirmək məqsədilə 1
ədəd domra (Orta Asiya) musiqi aləti, muzeyin arxiv fondunu
zənginləşdirmək məqsədilə bəstəkar, Xalq Artisti Mirzəzadə Xəyyam
Hadı oğlunun şəxsi arxivi alınmışdır.

Ü.Hacıbəylinin 125 illik yubileyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar
bəstəkarın ev-muzeyi üçün  bir ədəd kabinet royalı və Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən dövriyyəyə buraxılmış
Üzeyir Hacıbəylinin əksi həkk olunmuş qızıl sikkə bəstəkarın ev-
muzeyində nümayiş olunmaq üçün alınmışdır.

“Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu ərazisində yerləşən tarixi
və mədəni sərvətlərin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 11 iyun 2007-ci il tarixli 2213 nömrəli Sərəncamının
icrası məqsədilə muzeyin yeni tikilmiş binasının interyerinin və
ekspozisiya sahəsinin bədii tərtibatının layihəsinin baş planının
hazırlanması ilə əlaqadar nazirlik ilə Latviya Respublikasının “Dd
Studio” şirkəti arasında müqavilə bağlanılmışdır. 

Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin təşkili ilə əlaqədar beynəl -
xalq müsabiqə başa çatdırılmış, müvafiq layihə qəbul olunmuşdur. 

Hesabat dövründə Cəlilabad Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi cari
ildə inşa olunmuş yeni binaya köçürülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanın region -
ların da fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun
təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi
tədbirlər planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncamının icrası
məqsədilə 13.05.2010-cu il tarixində Nazirliyin kollegiya iclası
keçirilmişdir.

Brüssel şəhərində, Avropa İttifaqının İqamətgahında, əsrin
müqaviləsinin 15-ci ildönümü və Nobel qardaşlarının Azərbaycandakı
fəaliyyətinin 130 illiyi ilə əlaqədar «Nobellər və Bakı Nefti» adlı foto-
sənədli bədii və rəqəmsal sərginin təşkili, görkəmli bəstəkar Qara
Qarayevin Rusiya Federasiyasının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət
Arxivində saxlanılan əlyazmalarının bir hissəsinin alınması, 2010-cu
il 22-24 aprel tarixlərində YUNESKO-nun Moskva bürosu tərəfindən
Minsk şəhərində keçirilmiş muzey menecmenti sahəsində yekun
treninqin işində Azərbaycan tərəfinin iştirakının təmin edilməsi,
Türkiyə Respublikasının vətəndaşı Oğuz Tolqaya məxsus rəsm
əsərlərindən ibarət kolleksiyanın ekspertizasını keçirmək, habelə əsər -
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lərin bədii və yaxud muzey əhəmiyyəti kəsb etmələri barədə rəy bil di -
rilməsi, tanınmış rus rəssamı Baranov-Rossinenin “Kompozisi ya” adlı
əsərinin ekspertizasının keçirilməsini, habelə Rusiya Federasiya sın dan
ölkəmizə gətirilməsi, Sankt-Peterburq şəhərində fəaliyyət göstərən
«Puşkinskiy dom» Rus Ədəbiyyatı İnstitutunun fondunda saxlanılan
Azərbaycana aid səs yazmaları nümunələrinin kataloqlaşdı rıl ması,
sistemləşdirilməsi və identifikasiya edilməsi, Türkiyədə Azər bay can
Dövlət İncəsənət Muzeyinin kataloqunun nəşri, 10-27 may 2010-cu il
tarixlərində Ankaranın Hacettepe Universitetində III Bey nəlxalq
Türkoloji Simpozium çərçivəsində «Orxon abidələrinin yeni interpreta -
siyası» mövzusunda heykəltəraşla rın laboratoriyasında Azər bay can
Respublikasının təmsil edilməsi məqsədi ilə Nazirlik nümayən dələri,
mütəxəssislər, yaradıcı şəxslər adı çəkilən sahələrə ezam olunmuşlar.   

Bununla yanaşı, 7-12 noyabr 2010-cu il tarixlərində Şanxay
şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İKOM) 22-ci
Baş Konfransında və 25-ci Baş Assambleyasının işində respublika -
mızın aparıcı muzey mütəxəssislərinin iştirakı təmin olunmuşdur. 

Minilliklər boyu yaradılaraq, tarixən milli mənəviyyatın və
mədəniyyətin inkişaf özəyini təşkil edən Azərbaycanın qədim, rən ga -
rəng qeyri-maddi mədəni irsi hazırda xalqımızın fəxr mənbəyi və
dünya mədəniyyətinə mühüm töhfəsidir. Dünyanın qabaqcıl ölkələ -
rinin mədəniyyət siyasəti sahəsindəki təcrübələri nəzərə alınmaqla,
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin dəstəklənməsi və beynəlxalq
aləmdə tanıdılması istiqamətində əsaslı və hərtərəfli islahatlara start
verilmişdir.

Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin qorunması, təbliği və
təşviqi məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq
olunmuş “2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları”
Proqramı ilə əlaqədar 2010-cu il üçün Gəncə şəhəri “Azərbaycanın
Əfsanələr Paytaxtı”, Şəki şəhəri “Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı”
və Qazax şəhəri “Azərbaycanın Folklor Paytaxtı” elan edilmişdir.

YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə
Komitəsinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu-Dabi şəhərində
keçirilmiş 4-cü sessiyası zamanı Azərbaycan qeyri-maddi mədəni
irsinin ən parlaq nümunəsi olan Novruz bayramı YUNESKO-nun
Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına daxil
edilmişdir.  

Təsdiq edilmiş illik tədbirlər planına əsasən, “paytaxt” seçilmiş
şəhərlərdə il ərzində nominasiyaya uyğun olaraq təntənəli mərasimlər,
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respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi-praktiki konfranslar, dəyirmi
masalar, konsertlər, müsabiqələr, festivallar, sərgilər və sair tədbirlər
keçirilmişdir.

Hesabat dövründə milli mətbəximizi təbliğ etmək, əcnəbilərin
böyük marağına səbəb olan Azərbaycan yeməklərini dünyada tanıt -
maq, bu sahədə mövcud olan dəyərlərimizə sahib çıxmaq məqsədi ilə
müvafiq işlər görülmüşdür. 

17-22 mart tarixlərində Türkiyə Respublikasında keçirilən
Beynəlxalq Kulinariya Çempionatında iştirak etmiş Milli Kulinariya
Mərkəzinin 4 nəfərdən ibarət komandası 1 qızıl, 4 gümüş, 5 bürünc
medal, merit və komanda yarışlarının prizini qazanmışlar.

9-18 may tarixlərində Yunanıstan Respublikasında keçirilmiş
Beynəlxalq Kulinariya Çempionatında iştirak etmiş Milli Kulinariya
Mərkəzinin 4 nəfərdən ibarət komandası 1 qızıl, 5 gümüş, 4 bürünc
medala və komanda yarışlarında II prizə layiq görülmüşdür.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Naxçıvan mətbəxi”
Kulinariya Mərkəzi yaradılmışdır.

3 iyul tarixində Bakı şəhərində yerləşən “Dostluq” istirahət
mərkəzində “Kabab Şou” Respublika Çempionatı keçirilmişdir.

İngilis dilində çap edilmiş “Azərbaycan mətbəxi” kitabçası Bakı
da daxil olmaqla Çin, Koreya, Ukrayna, Rusiya, İngiltərə və s.
ölkələrdə yayılmışdır.

20 oktyabr tarixində Xəzər Universitetində Fransa, Almaniya,
İtaliya, Kanada, Rusiya və s. ölkələrin nümayəndələrinin iştirak etdiyi
“Millətlərin qurman zövqləri” tədbiri çərçivəsində “Beynəlxalq
Kulinariya Günü” mərasimi təşkil edilmişdir.

20-27 oktyabr tarixlərində Çin Xalq Respublikasının Nancinq
şəhərində YUNESKO-nun Dünya Xalq Yaradıcılığı Təşkilatının
(DXYT) “Yaradıcı Gənclərin II Dünya Formu”nda Milli Kulinariya
Mərkəzinin 12 nəfərlik nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. 52 ölkənin
iştirak etdiyi Forumda Azərbaycan tərəfindən “Azərbaycan milli
mətbəxi”, “Novruz Azərbaycan mətbəxi”, “Azərbaycanda Kulinariya
Festivalının keçirilməsi təcrübəsi”, “Naxçıvanın bitki mənşəli
şirniyyatları” və s. mövzularda oxunan mühazirələr, nümayiş etdirilən
təqdimatlar maraqla qarşılanmışdır. Forum zamanı DXYT-nın 30 illiyi
ilə bağlı xüsusi əməyi olan 8 nəfərə, o cümlədən Azərbaycan
nümayəndəsinə Yubiley mükafatı verilmişdir.

1-7 noyabr tarixlərində Moldovada təşkil edilmiş Beynəlxalq
Kulinariya Çempionatında Azərbaycan 4 nəfərdən ibarət komanda ilə
təmsil olunmuşdur. 11 komandanın iştirak etdiyi Çempionatda
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Azərbaycan komandası 2 qızıl, 1 gümüş, 4 bürünc medal qazanmışdır.
22-26 noyabr tarixlərində Milli Kulinariya Mərkəzinin nüma -

yən dəsi Sankt-Peterburq Ticarət İqtisad İnstitutunun 80 illik yubile -
yinə həsr edilmiş Elmi Konfransda iştirak etmişdir. Konfrans
çərçivəsində 200 nəfərdən çox tələbə və müəllim heyətinə 4 saatlıq
mühazirə oxunmuş, film nümayiş etdirilmişdir. Bunun nəticəsi olaraq,
4 və 5-ci kurs tələbələrinin imtahan biletlərinə Azərbaycan mətbəxi ilə
bağlı suallar daxil edilmişdir.

30 noyabr tarixində Koreyanın Azərbaycan Respublikasındakı
Səfirliyi ilə birgə “Koreya mətbəxi günü” keçirilmişdir. Bu münasi -
bətlə Cənubi Koreyadan dəvət olunmuş 6 nəfər aşpaz azərbaycanlı
aşpazlara Koreya mətbəxinin sirlərini öyrətmişlər. 

28-31 mart tarixlərində Paris və Strasburq şəhərlərində yerləşən
YUNESKO və Avropa Şurasının qərargahlarında təşkil edilmiş
Novruzla bağlı bayram tədbirlərində 14 nəfərdən ibarət bədii kollektiv
iştirak etmişdir.

23 aprel tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan
Milli Kulinariya Mərkəzi və Müəllif Hüquqları Agentliyi ilə birgə “Milli
Kulinariya - İrsimizin qorunması” adlı elmi konfrans keçirmişdir.

25 aprel – 01 may tarixlərində Bakı və Şəki şəhərlərində
TÜRKSOY təşkilatının “Türkdilli xalqların qeyri-maddi mədəni
irsinin konvensiyalaşdırılması, inventarlaşdırılması və proqramlaşdı -
rıl ması” mövzusunda III Beynəlxalq seminarı keçirilmişdir. 

Hesabat ili ərzində Avropa Şurası ilə Avropa Müqayisəli Mədəni
tədqiqatlar İnstitutu və İsveçrənin Mədəniyyət Məsələləri üzrə Federal
Ofisi tərəfindən birgə  təşkil olunmuş Kompendium Müəlliflərinin 9-
cu Görüşündə Türkiyə Respublikasının paytaxtı Ankara şəhərində
keçirilən “II Beynəlxalq Xalq Yaradıcılığı Festivalı” adlı xalq tətbiqi
sənəti beynəlxalq sərgisi və milli folklor festivalında, Moldova
Respublikasının Komrat şəhərində keçirilmiş “Hederlez” folklor
festivalında respublikanın müvafiq nümayəndə qruplarının iştirakı
təmin edilmişdir.

6-10 may tarixlərində Şəki şəhərində yerləşən Respublika
Atçılıq Turizm Mərkəzində Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş milli atüstü oyunlar festivalı
keçirilmişdir. Festivalda Şəki və Yevlax şəhər, Ağcabədi, Ağdam,
Ağstafa, Balakən, Goranboy, İsmayıllı, Qax, Qəbələ, Oğuz və
Zaqatala rayonlarının komandaları iştirak etmişlər. Çövkən oyunu
üzrə Şəki, Sürpapaq oyunu üzrə Oğuz, Papaq oyunu üzrə İsmayıllı
rayon larının komandaları qalib gəlmişlər. Qalib və mükafatçılar
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
diplomu və pul mükafatları ilə təltif olunmuşlar.

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Qala Dövlət Tarix-
Etnoqrafiya Qoruğunda keçirilmiş 1 iyun – Uşaqların Beynəlxalq
Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş bayram tədbirində pəhləvanların,
kəndirbazların, illüziyaçıların iştirakı təmin olunmuşdur. Tədbirdə
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, millət vəkili  Mehriban xanım Əliyeva və Fondun
Rusiyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva iştirak etmişdir.

10-16 iyun tarixlərində Dağıstan Respublikasının paytaxtı
Mahaçqala şəhərində keçirilən “Qorçi” IV Beynəlxalq folklor və milli
mədəniyyət festivalında Azərbaycanı 6 nəfərdən ibarət “Şirvan”
Aşıqlar qrupu təmsil etmişdir.

13-17 oktyabr tarixlərində Çin Xalq Respublikasının Şanxay
şəhərində “EXPO-2010” çərçivəsində Azərbaycan mətbəxi günləri
keçirilmişdir.

20-27 oktyabr tarixlərində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyi
tərəfindən Azərbaycan aşıq sənətinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması
və təbliğ edilməsi məqsədilə I Beynəlxalq Aşıq Festivalı təşkil
edilmişdir.

Festival çərçivəsində 7 ölkədən (Türkiyə, İran, Gürcüstan
(Borçalı), Rusiya (Dağıstan), Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan)
dəvət olunmuş saz-söz sənətkarları Azərbaycan aşıqları ilə birlikdə
22 oktyabrda Bakı şəhərində Heydər Əliyev Sarayında beynəlxalq
festivalın açılış mərasimində, 23 oktyabrda Yevlaxda, 24 oktyabrda
Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı Qazaxda, daha sonra Gədəbəydə,
25 oktyabrda Şəmkir və Tovuz şəhərlərində geniş kütlə qarşısında
çıxış etmişlər. 26 oktyabrda Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı Gəncə
şəhərində festivalın möhtəşəm bağlanış mərasimi keçirilmişdir.

12 noyabr 2010-cu il tarixində Göyçay rayonunda “Nar
Bayramı – 2010” adlı tədbir təşkil edilmişdir.

18-22 dekabr 2010-cu il tarixində isə Respublikanın 15 rayon
komandasının iştirakı ilə (Şəki, Yevlax, Ağcabədi, Ağdam, Ağstafa,
Balakən, Bərdə, Daşkəsən, Goranboy, İsmayıllı, Qax, Qazax, Qəbələ,
Oğuz, Zaqatala) Prezident Kuboku uğrunda V (beşinci) çövkən milli
oyunu keçirilmişdir.

Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin dəstəklənməsinin
mərkəzi və yerli təminat mexanizmlərinin monitorinqi keçirilmişdir.
Mərkəzi və yerli təminat mexanizmləri üzrə aparılan monitorinq
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zamanı qeyri-maddi mədəni irs sahəsi üzrə bu vaxta qədər mövcud
olan Azərbaycan Respublikasının qanunları, müvafiq normativ-
hüquqi sənədlər, beynəlxalq konvensiyalar, dövlət büdcəsindən
sahənin inkişafına ayrılmış maliyyə vəsaitləri, təşkil olunmuş və
iştirak edilmiş milli və beynəlxalq konfrans, sərgi, seminar və s.
tədbirlər, nəşr edilmiş kitablar və çəkilmiş filmlər, mədəniyyət evləri,
klub-park və müvafiq mərkəzlər şəbəkəsində aparılan işlər və s.
barədə toplanmış məlumatlar əsasında sahənin mövcud vəziyyəti
təhlil edilmişdir. Monitorinqin nəticələri nəzərə alınmaqla müvafiq
konsepsiya, proqram və layihələr hazırlanaraq həyata keçirilir.

Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irs abidələrinin siyahısı
hazırlanmışdır. Bu siyahı əsasında diyarşünaslıq, folklor və sənətkarlıq
üzrə qeyri-maddi mədəni irs abidələrinin qorunub-saxlanılması,
gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədilə “Azərbaycan qeyri-maddi
mədəni irs abidələrinin Dövlət Reyestri” tərtib edilir.

Hazırda, “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan qeyri-maddi mədəni
irsinin qorunmasına dair Dövlət Proqramı”, “Muğam-tur, Aşıq-tur,
Xalça-tur və Novruz-tur beynəlxalq mədəni-turizm marşrutlarının
yaradılması”, Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irs subyektlərinin
portfolio bankının, sahəyə həsr olunmuş veb portalın yaradılması,
digər konseptual proqram və layihələr üzrə işlər davam etdirilir.
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MƏDƏNİ İRS 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  müvafiq Sərəncamla -
rının icrası ilə əlaqədar “Xınalıq” Dövlət tarix-memarlıq və
etnoqrafiya, “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət, “Atəşgah
məbədi” Dövlət tarix-memarlıq qoruqlarının  mühafizə zonalarını əks
etdirməklə sərhədlərin təyin edilməsi məqsədilə komissiyalar
yaradılmış, ərazilərə baxış keçirilmiş, xəritələr hazırlanmış, müvafiq
təşkilatlarla razılaşdırılmışdır. 

“2011-2015-ci illərdə daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri -
nin bərpası və qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyə -
tinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı üzrə  Dövlət Proqramı” nın layihəsi
hazırlanmışdır.

Nazirliyin “Quba rayonu, “Xınalıq” Dövlət tarix-memarlıq və
etnoqrafiya qoruğu ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi
barədə” 567 nömrəli 24 dekabr 2009-cu il tarixli  Əmri ilə qoruğun
özünəməxsusluğunun saxlanılması üçün qoruq ərazisində yerləşən
tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və istifadəsi ilə bağlı
təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilmiş,  komissiyalar yaradılmış,
müvafiq işlər aparılmışdır.  Eyni zamanda «Xınalıq» Dövlət tarix-
mədəniyyət və memarlıq qoruğunun 2010-2015-ci illər üzrə Dövlət
İnkişaf Proqramının layihəsi hazırlanmışdır. 

«Atəşgah məbədi» Dövlət tarix-memarlıq,  Qəbələ tarix-mədə -
niyyət qoruqları ərazilərində arxeoloji qazıntı işlərinin aparılmasına
başlanılmışdır.

Tarix-mədəniyyət qoruqlarının maddi-texniki təminatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə Nazirlik tərəfindən Qobustan Milli tarix-
bədii,  “Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-memarlıq, “Yanardağ” tarix-
mədəniyyət və təbiət, «Xınalıq» Dövlət  tarix-memarlıq, “Çıraqqala”
tarix-memarlıq,  “Yuxarı baş” tarix-memarlıq qoruqlarına  avtonəqliy -
yat vasitələri ayrılmışdır. 

“Pir Hüseyn Xanəgahı”  tarix-memarlıq qoruğunun ərazisində
yardımçı təsərrüfat yaradılmışdır.

Qoruqlarda yol nişanlarının quraşdırılması üçün təkliflər
verilmiş, eskizləri hazırlanmış, Qobustan Milli tarix-bədii, “Yanardağ”
tarix-mədəniyyət və təbiət,  Qala tarix-etnoqrafiya, Nardaran  tarix-
mədəniyyət, “Atəşgah məbədi”, «Pir Hüseyn Xanəgahı», «Şabran
şəhəri» və «Çıraqqala» tarix-memarlıq  qoruqlarında yol nişanları  və
informasiya lövhələri quraşdırılmışdır. 
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“Yanardağ” Dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunun
ətrafında yaşıllıq işləri aparılmış, təbii alovun çıxdığı yerin ətrafındakı
meydan ça abadlaşdırılmış, yol nişanları quraşdırılmışdır. Qoruğun
fəaliyyətə başladığı gündən Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti ilə
birlikdə qoruq ərazisində hər hansı tikinti işinin aparılmasına yol
verilməmiş və bu kimi halların qarşısının alınması üçün təxirəsalın -
maz  tədbirlər görülmüşdür.

Uzun müddət Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının isti -
fadəsində olan Zaqatala tarix-mədəniyyət qoruğu cari ilin may ayında
Nazirliyə təhvil verilmiş, Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən əraziyə
baxış keçirilmiş və ərazidə turizm-istirahət mərkəzinin yaradılması
barədə təkliflər verilmişdir. 

Hesabat dövründə “18 aprel – Beynəlxalq abidələr və tarixi
yerlər günü”  münasibəti ilə elmi konfrans və respublikanın bütün
qoruqlarında  geniş tədbirlər keçirilmişdir.

Tarix-mədəniyyət qoruqlarının  radioefir vasitəsilə tanıdılması
məqsədilə Radio Sport Federasiyası ilə birgə “Yanardağ” tarix-mədə -
niyyət və təbiət  və Qala Dövlət tarix-etnoqrafiya qoruqlarında, eyni
zamanda Goranboy rayonu ərazisində  bir neçə gün davam edən
aksiya keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
23.06.2003-cü il tarxli 1262 nömrəli “Çıraqqala” tarixi kompleksi və
27.09.2003-cü il tarixli 1343 nömrəli “Şabran şəhəri” tarix və mədə -
niy yət qoruqlarının yaranması barədə Sərəncamların icrası ilə bağlı
tədbirlər həyata keçirilmişdir.

“2010-2015-ci illər üzrə Gədəbəy və Bərdə rayonlarında yerlə -
şən daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və qorunması
üzrə Dövlət  Proqramı”nın layihəsi hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
26 noyabr 2009-cu il tarixində imzaladığı Qanuna əsasən Azərbaycan
Respublikası “Avropa memarlıq irsinin qorunması haqqında”
Konvensiyaya qoşulması ilə əlaqədar müvafiq sənədlər hazırlan -
mışdır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçəri
şəhər” Dövlət Tarix – Memarlıq İdarəsi, YUNESKO-nun və
İKOMOS-un nümayəndələrindən ibarət layihə-ekspert qrupu tərəfin -
dən hazırlanmış ”Bakının tarixi mərkəzinin konservasiyası üzrə ətraflı
Baş Plan” layihəsinə rəy verilmişdir.

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu ərazisində yerləşən «Atəşgah
məbədi» Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun ətraf ərazisinin abadlaş -
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dırılması üzrə elmi-layihə sənədlərinin hazırlanması üçün layihə
tapşırığı hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02 avqust 2001-
ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidələri
kimi dövlət  qeydiyyatına alınmış Azərbaycan Dövlət Opera və Balet
Teatrı binasının bərpası ilə bağlı arayış hazırlanmış, Şəki şəhərindəki
“Aşağı Karvansaray”a texniki baxış keçirilmiş, 1322-ci ildə inşa
olunmuş Bərdə şəhərindəki “Allah-Allah” türbəsi ilə bağlı təkliflər
hazırlanmışdır.

Zaqatala tarix və mədəniyyət qoruğunun yanından axan dağ
çayının məcrasından çıxması nəticəsində qoruğun ərazisini əhatə edən
divarın bir hissəsinin uçma təhlükəsinin yaranması ilə bağlı dəyən
ziyanın aradan götürülməsinin yollarını araşdırmaq və onun miqdarını
hesablamaq üçün “Azərbərpa” Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutuna
tapşırıq verilmişdir.

Şəki rayonu Daşüz kəndinin yaxınlığında yerləşən kərpic
zavoduna yerli bələdiyyə tərəfindən karxana üçün ayrılmış torpaq
sahəsində aparılan işlər zamanı arxeoloji abidələrin dağıdılmasının
qarşısını almaq məqsədilə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birgə
müvafiq işlər aparılmışdır.

Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndinin yaxınlığında Bakı-
Tiflis yolundan 500 metr aralıda yerləşən, e.ə. V-VI minilliklərə aid
edilən Göytəpə yaşayış yerinin mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi
ilə “Tədbirlər planı” hazırlanmış və icrası təşkil edilmişdir.

«Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində tarix-
memarlıq abidələrinin bərpası və qorunması haqqında» Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin 18 avqust 2006-cı il tarixli 1633 №-li Sə -
rəncamının icrası ilə əlaqədar qərar layihəsinin və siyahının son va -
riantı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmiş dir.

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında keçirilmiş “Müsəlman ölkə -
lərinin memarlıq irsinin mədəni və iqtisadi inkişafda rolu” adlı 1-ci
Beynəlxalq Konfransda, Moldovada keçirilmiş TÜRKSOY mədəniy -
yət nazirləri Daimi Şurasının 27-ci toplantısında, Paris şəhərində
YUNESKO-nun Silahlı Münaqişə Zamanı Mədəni Sərvətlərin
Qorunması üzrə Komitəsinin 5-ci sessiyasında, Şərq Aralıq Dənizi
Universitetində 6-cı Aralıq Dənizi: Beynəlxalq Sualtı Foto və Film
Festivalı və sualtı tədqiqatlara həsr olunmuş 4-cü Beynəlxalq
Simpoziumunda, Qazaxıstanda keçirilən “Aral-Xəzər regionunun
tarixi-mədəni irsi“adlı 2-ci Beynəlxalq elmi-praktiki konfransda
Nazirlik nümayəndələrinin iştirakı təmin edilmişdir. 
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KİNEMATOQRAFİYA  

Hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  4 avqust
2008-ci il tarixli 2961 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş
«Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə inkişafına dair Dövlət
Proqramı»nın icrası ilə əlaqədar kinonun bütün sahələri üzrə
fəaliyyətin genişləndirilməsi məqsədilə müəyyən işlər görülmüşdür.

2010-cu il ərzində “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında «Buta»,
«Tərsinə çevrilmiş dünya», «Bəşəriyyətin xilası» filmləri tamam -
lanmış, «Qisas almadan ölmə», «Ondan yaxşı qardaş yox idi», “Canlı”
bədii filmləri üzərində işlər davam etdirilmişdir.  

Müstəqil kino şirkətlərində istehsalı başa çatmış “Sahə”, “Ölüm
növbəsi”, “Kuklalar”, “Aktrisa”, ”Kabusun gözüylə” filmləri təhvil
verilmişdir.  

«Salnamə» sənədli filmlər studiyasında Qala kəndinin tarixin -
dən bəhs edən «İz…Qala», eləcə də Azərbaycanın Milli Qəhrəman -
larına həsr olunmuş dörd sənədli film, II dünya müharibəsi qəhrəmanı
Hüseynbala Əliyevə həsr olunmuş “Qafqaz qartalının uçuşu” sənədli
film ləri çəkilmişdir. Bu studiyada vətənpərvərlik mövzusunda ssenari
müsabiqəsinin qalibi ”Mən evimə qayıdıram” bədii filmi və “Onun
ürəyi” qısametrajlı musiqili nağıl filmi üzərində işlər davam etdirilir.
«Yaddaş» sənədli filmlər studiyası tərəfindən «Tahir Salahov»,
«Elmira Şahtaxtinskaya» və “Neft akademiyası”, “Qarabağa gedən
yol lar” və “Cənnət Səlimova” filmlərinin, “Buta-film” prodüser
mərkəzində isə “Bakılı neft kralı” sənədli filminin çəkilişləri başa çat -
mışdır. «Azanfilm» studiyasında «Tırtıl» və «İt sərgisi» cizgi filmləri
təhvil verilmişdir, hazırda “İlbiz” filmi üzərində iş aparılır. «Mozalan»
studiyasının iki yeni buraxılışı çəkilmişdir. “Debüt” studiyasında gənc
rejissorlar tərəfindən “Usta Yusifin kamançası” və “Biz - qalamızıq”
qısametrajlı bədii filmlərinin çəkilişləri başa çatdırılmışdır.

Yeni filmlərimizi ölkə tamaşaçılarına təqdim etmək məqsədilə
görülən tədbirlər çərçivəsində Azərbaycanın bir sıra bölgəsini əhatə
edən Kino Həftəsi keçirilmişdir. Həftənin açılışı Heydər Əliyev
Sarayında “Niyyət” bədii filminin təqdimatı ilə olmuşdur. Tədbirlər
mədəniyyət evlərində, tədris müəssisələrində, hərbi hissələrdə, uşaq
evlərində, islah əmək müəssisələrində təşkil olunmuşdur. Həftə
ərzində bədii filmlərlə yanaşı, “İz...Qala”, “Ümid yeri”, “Ey həyat,
sən nə qəribəsən!” və “İkinci ömür” sənədli filmləri tamaşaçılara
təqdim olunmuşdur.
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İl ərzində dövlət sifarişi ilə istehsal olunmuş bir neçə bədii
filmimiz beynəlxalq kinofestivallarda iştirak etmişdir. Gənc kinema -
toqrafçılarımızın çəkdikləri qısametrajlı bədii filmlər İsveçrə, Dubay,
Rusiya və Ukraynada, Gürcüstan, Tatarıstan, Çexiya, Almaniya,
Polşa, Rumıniya və İranda keçirilən beynəlxalq kinofesti vallarda
nümayiş etdirilmişdir.  

Hesabat dövründə  2011-ci ildə çəkilmək üçün ssenarilər
müsabiqəsi, “Bu meydan, bu ekran” və “Vətən and yerimizdir” kino-
layihələri müsabiqələri, cizgi filmləri üçün ssenari müsabiqəsi
keçirilmişdir. Gənclər müsabiqəsində qalib gəlmiş “Günəşdə ləkələr”,
“Gözlərimə gün düşür” və “Atamı çox sevirəm”  qısametrajlı bədii
filmləri istehsalata buraxılmışdır. 

Beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi çərçivəsində Kanada,
Yaponiya və Fransada “Qala”, Rusiya və Macarıstanda “Cavad xan”,
Fransada “Kabusun gözü ilə” bədii  filmlərinin, Sloveniyada “Onun
adı Mixaylo idi”, Almaniyada “Ümid yeri”, Sankt-Peterburqda
“Qafqaz qartalının uçuşu” sənədli filmlərinin nümayişlərini qeyd
etmək olar.

Oktyabrın 25-dən 28-dək Azərbaycanda “Özbək kinosu günləri”
təşkil olunmuş, dost ölkənin kino xadimlərindən ibarət nümayəndə
heyəti qəbul edilmişdir. Kino günləri zamanı özbək bədii, sənədli və
cizgi filmlərinə baxışlar, Dövlət Film Fondunda, “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında kino tamaşaçıları ilə görüşlər, “İçərişəhər”, “Atəş -
gah”, “Qala” qoruqlarına ekskursiyalar və s. tədbirlər keçirilmişdir.

Dövlət Film Fondunda «İsmət» filminin 75, Leyla Bədirbəylinin
90, Ələsgər Ələkbərov, Sabit Rəhman və Adil  İsgəndərovun 100,
Kamil Rüstəmbəyov və Şamil Mahmudbəyovun 85, Gündüz Abbaso -
vun 80 illik yubileyləri və Rasim Ocaqova həsr olunmuş bədii axşam
keçirilmişdir.

2 avqust – kinematoqrafçıların peşə günü münasibətilə bayram
tədbirləri keçirilmişdir. Muzey Mərkəzində “Azərbaycan kino plakatı
1930-1980” sərgisi açılmış, “Kabusun gözü ilə” bədii filminin
təqdimatı olmuşdur.

«Azərbaycanfilm» kinostudiyasında Eldar Quliyevin çəkdiyi
“İstanbul reysi» bədii filminin təqdimatı Heydər Əliyev Sarayında
təşkil olunmuşdur. 

İl ərzində rejissor Fikrət Əliyevin “Azərbaycanfilm”
studiyasında çəkdiyi “Ölüm növbəsi”,  İlqar Safatın “Sahə”
(“Nərimanfilm”), Çingiz Rəsulzadənin “Kuklalar” (“Sınaq-film”),
Elxan Cəfərovun “Əlavə təsir” (“Azərbaycanfilm”) bədii filmlərin,
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rejissor Nicat Feyzullayevin “Azərbaycan rəngkarlığının kraliçası”
sənədli filminin (“Yaddaş”), Ziya Şıxlinskinin “Qəlbin rəngləri”
(“Yaddaş”), Tahir Əliyevin “Qafqaz qartalının uçuşu” (“Salnamə”,
“Lennauçfilm”) sənədli  filmlərinin premyeraları keçirilmişdir. 

“Salnamə” studiyasının alman kinematoqrafçıları ilə birgə
çəkdiyi və XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda yaşamış almanların
həyatına həsr olunan “Ümid yeri” (rej. Müjgən Ehrari) sənədli
filminin təqdimatı Almaniyada və Bakıda təşkil olunmuşdur. 

Noyabr-dekabr aylarında Bakıda  Avropa filmləri festivalı,
Türkiyə, Yaponiya kinosu həftələri təşkil olunmuşdur. 

2010-cu il noyabr ayının 23-dən 26-dək VII “START”
Beynəlxalq Tələbə Filmləri Festivalı keçirilmişdir. Festivalda 15
ölkəni təmsil edən 50 bədii, sənədli və cizgi filmi iştirak etmişdir.

Filmlərin Dövlət reyestrinin fəaliyyəti ilə bağlı yerli və xarici
filmlərin qeydə alınması işi davam etdirilmişdir. Hesabat dövrü
ərzində ayrı-ayrı televiziya kanallarının, audiovizual məhsulun yayımı
ilə məşğul olan şirkətlərin təqdim etdikləri 1836 film qeydə alınmışdır. 
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NƏŞRİYYAT, REKLAMIN TƏŞKİLİ VƏ İNFORMASİYA

2010-cu ildə cəmiyyətin intellektual, estetik və əxlaqi
kamilləşməsinə xidmət göstərən, xalqımızın yetişdirdiyi görkəmli
mədəniyyət və elm xadimlərinin yaratmış olduğu zəngin mədəni,
ədəbi, bədii, elmi, mənəvi irsin qorunub saxlanılması, təbliği və
gələcək nəsillərə ötürülməsində mühüm rol oynayan nəşriyyat, reklam
və informasiya işi sahəsində əhəmiyyətli işlər görülmüşdür.

Hesabat dövründə bir sıra nəşr layihələri icra olunmuş,
“Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008” kitabı (təkrar
nəşr), Ramiz Quliyevin “Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən
ibarət tar ilə fortepiano üçün işləmə və köçürmələr”, Cəfərqulu
Rüstəmovun «Qobustanın kiçikdaş abidələri», Teymur Əhmədovun
“Abdulla Şaiq” (fotoalbom)”, Ramiz Mirişlinin  «Analar və laylalar»
(3 cild), Aydın Dadaşovun “Kinoşünaslıq”, «Silinməz izlər»
seriyasından Ziyadxan Əliyevin Səttar Bəhlulzadə haqqında “Sənətin
məcnunu”, M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” (rus dilində), Yuri
Borevin “Estetika” (tərcümə R. Ulusel), Tariyel Məmmədovun
“Koroğlu aşıq havaları” kitabları, İslam ölkələri şairlərinin
şeirlərindən ibarət toplu (Tərtibçi A.Həsənli), “Abdulla Şaiqin mənzil
muzeyi”nin bukleti (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində), Xaqani
konfransının materialları, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2009-
cu il üçün illik “Hesabat”ı, Alman faşizmi üzərində Qələbənin 65 illiyi
münasibəti ilə Azərbaycan şair və yazıçılarının əsərlərindən ibarət
“Külək qarı səpələr” almanaxı və Lidiya Obuxo vanın “Öncə yer
vardı”  kitabı, Tahir Salahov haqında üç cildlik mono qrafiya
(Azərbaycan və rus dillərində), Rəsul Rzanın üç cildlik “Əsərləri”,
“Mədəniyyət” kataloqunun 3-cü sayı və  “525-ci qəzet”in «525 kitab»
layihəsi əsasında 10 kitab, “İpək Yolu” I Beynəlxalq Musiqi
Festivalının proqramı, eyni zamanda Həsən Seyidbəylinin “Xəzər”
romanı, Ulduzə Qaraqızının “Azərbaycan filmlərinin yaranma
tarixindən” (II kitab) kitabları nəşr edilmişdir.

Həmçinin Milli Kitabxananın fondunda bir nüsxəsi olan, uzun
illər bundan öncə çap olunduğuna və çox işləndiyinə görə həmişəlik
məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qalan kitablardan 10-nu (Qulam
Məmmədli “İmzalar”; Məhəmməd Tahir “Şeyx Şamil”; A.L.Efendi
“İstoriya Şekinsikix xanov”; “Keroqlu”, A.Bakıxanovun “Gülüstani-
İrəm”, S.Nəfisinin “Babək”, E.Veydenbaumun “Qafqaz etüdları” (rus
dilində),  Z.İ.Yampolskinin “Babəkin üsyanı” (rus dilində) və s.
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kitablar “Bərpanəşr” layihəsi çərçivəsində yenidən çap olunmuşdur.
Bundan əlavə, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Millət

vəkili Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyət sahəsindəki fəaliy -
yətini əks etdirən “Mədəniyyət və mədəniyyətin şah əsərləri gələcək
nəsillərə unikal müraciətdir” (ingilis dilində), iki cildlik “Dünya
ədəbiyyatı” antologiyası, “Poeziya günü – 3”, Həsən Seyidbəylinin
90 illiyi ilə əlaqədar monoqrafiya, “2009-cu ildə Nazirlik tərəfindən
çap olunmuş kitabların kataloqu” (Azərbaycan, ingilis və rus
dillərində) nəşrə hazırlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamları ilə yenidən təmir və bərpa olunmuş mədəniyyət
ocaqları haqqında 5 kitab (Heydər Əliyev Sarayı, Azərbaycan Dövlət
Film Fondu, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Azərbaycan
Dövlət Kukla Teatrı, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı) nəşrə
hazırlanmışdır. K. S. Stanislavskinin “Aktyorun rol üzərində işləməsi”
və “Aktyorun özü üzərində işləməsi” əsərlərinin Azərbaycan dilində
tərcüməsi işi başa çatdırılmışdır. 

X.Hüseynzadənin “Bərdə və bərdəlilər”, Xalq Artisti Ağakişi
Kazımovun 75 illik yubileyi münasibətilə Nahid Hacızadənin hazır -
ladığı “Onun sənət həyatı” toplusu kitablarının nəşrə hazırlan ması
təmin edilmişdir.

Hesabat dövründə bir sıra yeni nəşrlərin təqdimat mərasimləri
keçirilmişdir.

11 fevral 2010-cu ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında
musiqisevər oxuculara “Qara Qarayev tələbələrinin xatirəsində”
kitabının, mayın 19-da Azərbaycan Milli Kitabxanasında “Bakı – İslam
mədəniyyətinin paytaxtı – 2009” tədbirləri çərçivəsində Mədə niy yət və
Turizm Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə işıq üzü görən İslam ölkələri
şairlərinin şeirlərindən ibarət “Sevgi fəsli” kitabının, “Silin məz izlər”
seriyasından Ziyadxan Əliyevin “Sənətin Məcnunu” adlı kitabının,
“Mədəniyyət” kataloqunun və “Poeziya günü” almanaxının 3-cü
saylarının təqdimat mərasimləri hesabat dövrünə təsadüf etmişdir.

Hesabat dövründə Azərbaycan yazıçı və şairlərinin yubileyləri
də diqqət mərkəzində saxlanılmış, onların yaradıcılığına həsr olunmuş
müxtəlif ədəbi-bədii tədbirlər təşkil edilmişdir. Buraya yazıçı Sabit
Rəhmanın – 100, Xalidə Hasilovanın – 90, Xalq Şairi Rəsul Rzanın
– 100, Xanımana Əlibəylinin – 90, Fikrət Sadığın – 80, Gülhüseyin
Hüseynoğlunun – 80, Xalq Şairi Fikrət Qocanın – 75, Musa
Ələkbərlinin – 60 illik yubileylərinin keçirilməsi daxildir.   

1 mart 2010-cu ildə Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti ilə
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birlikdə görkəmli Azərbaycan şairi Səməd Mənsurun yaradıcılığına
həsr olunan tədbir keçirilmiş, Suraxanı Rayonu Mədəniyyət Evinin
qarşısında şairin barelyefinin açılışı olmuşdur. 

16 aprel 2010-cu il tarixində Heydər Əliyev  Sarayında Xalq
Şairi Zəlimxan Yaqubun 60 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd
olunmuşdur.

“1941-1945-ci illər müharibəsində Qələbənin 65 illik yubileyinə
hazırlıq və yubileyin qeyd edilməsi üzrə Milli Proqramı”nın icrasına
uyğun olaraq Azərbaycan yazıçı və şairlərinin (Musa Yaqub, İlyas
Tapdıq, Aqşin Babayev, Maarif Soltan) Abşeron rayonunun
ictimaiyyəti ilə görüşü təşkil olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Rəsul Rzanın 100 illik
yubileyinin keçirilməsi” haqqında 14 yanvar 2010-cu il tarixli, 681
nömrəli  Sərəncamının icrası ilə əlaqədar müvafiq işlər görülmüş,
təsdiq olunmuş tədbirlər planına əsasən Göyçayda Xalq Şairinin ev
muzeyinin yeni ekspozisiya ilə açılışı olmuş, İstanbul və Moskva
şəhərlərində yubiley tədbirləri təşkil edilmiş, 19 may 2010-cu il
tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında ədəbi-bədii gecə
keçirilmişdir. 

19-21 may 2010-cu ildə Türkmənistanın və Azərbaycan
Respublikasının mədəniyyət xadimlərinin, şairlərin, alimlərin iştirakı
ilə türkmən şairi, ümumtürk ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi
Məhdumqulu Fəraqinin şeiriyyət günü qeyd olunmuşdur.

30-31 may 2010-cu il tarixində Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə
birlikdə ölkədə “Sabir poeziya günləri” keçirilmişdir.

Mayın 30-da Şamaxı və Ağsuda, mayın 31-də isə M.F.Axundov
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında böyük satirik, görkəmli
maarifçi Mirzə Ələkbər Sabirin adı ilə bağlı olan ənənəvi poeziya
günləri təşkil olunmuş, bu bayram mətbuatda geniş işıqlandırılmışdır.
Bu il ilk dəfə olaraq “Sabir poeziya günləri”ndə iştirak edən şairlərin
şeirlərindən ibarət buklet hazırlanmışdır. 

11 iyun 2010-cu il tarixində Gədəbəy rayonunda Milli Qurtuluş
Günü  münasibətilə sazlı-sözlü bayram tədbiri keçirilmişdir. Tədbirdə
Nazirliyin nümayəndələri ilə yanaşı respublikanın tanınmış saz-söz
ustaları iştirak etmişlər.

10-14 fevral 2010-cu il tarixdə Belarus Respublikasının paytaxtı
Minsk şəhərində keçirilən XVII Minsk Beynəlxalq Kitab Sərgi-
Yarmarkasında respublikamızın iştirakı təmin olunmuş, burada 140
adda çap məhsulu nümayiş etdirilmişdir.

25 mart – 1 aprel 2010-cu il tarixində Paris şəhərində keçirilən
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Beynəlxalq Kitab Sərgisində ölkəmizin iştirakı təmin edilmiş,
YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilən
Novruz bayramının atributları ilə bəzədilən Azərbaycana məxsus
stend ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olmuşdur. Dünyanın 35
ölkəsindən 1000-ə yaxın nəşriyyat evinin iştirak etdiyi tədbirdə
ölkəmizdə işıq üzü görmüş 600-ə qədər kitab, jurnal, turizmə aid
bələdçi kitablar və s. çap məhsulları uğurla nümayiş etdirilmişdir.

Sərgidə stendimizin önündə Şirvan aşıqları və Qədim Musiqi
Alətləri Ansamblının bir qrup üzvü uğurla çıxış etmişlər. 

Bundan əlavə bir çox tanınmış şəxslərdən – Luvr muzeyinin
direktoru cənab Anri Luaret, MONDEOS nəşriyyatlarının direktoru
cənab Jan-Mişel Mamman və Azərbaycan üzrə bələdçi-kataloq üzrə
birbaşa çalışan xanım Kristel Donius, Azərbaycanın Fransadakı səfiri
cənab Elçin Əmirbəyov, ölkəmizin YUNESKO yanında Daimi Nüma -
yəndəsi xanım Eleonora Hüseynova, YUNESKO-nun Qeyri-maddi
Mədəni İrs sektorunun müdiri xanım Sesil Düvel, TÜRKSOY-un Baş
Direktoru cənab Düsen Kaseinov, məşhur qazax yazıçısı Oljas Süley -
menov, Türkiyənin YUNESKO yanında Daimi Nümayəndəsi cənab
Gürcan Türkoğlu, bir çox sadə vətəndaş və tədbir ziyarətçilərin dən
müsahibələr alınmışdır. Bu müsahibələr əsasında televiziya verilişi
hazırlanmış və İctimai Televiziya vasitəsi ilə efirə verilmişdir. Paris
haqqında (“Pəncərə” jurnalının xüsusi buraxılışı) jurnal işıq üzü
görmüşdür. 

Azərbaycan kitabının 19-21 aprel 2010-cu il tarixdə Londonda
keçirilən beynəlxalq kitab sərgisində iştirakı üçün müvafiq hazırlıq
görülmüş, kitablar göndərilmiş, Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı
Səfirliyinin dəstəyi ilə milli ekspozisiya təşkil edilmişdir.

2-5 iyun 2010-cu il tarixində Moskva şəhərində keçirilən MDB
ölkələrinin VII Beynəlxalq “Kitab Sənəti” müsabiqəsində Azərbaycan
kitabının iştirakı uğurlu olmuşdur. Belə ki, müsabiqənin doqquz
nominasiyasından üçündə kitablarımız fərqlənmişdir. Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin “Efendi” nəşriyyatı ilə birgə nəşri olan “Mədəniy -
yət” kataloqunun 3-cü sayı “Bizim müasirimiz” nominasi ya sın da III
yerə, Miniatür Kitab Muzeyinin nəşri olan miniatür kitablar seriyası
“Həmrəylik” nominasiyasında II yerə layiq görülmüş və müvafiq
diplomlarla mükafatlandırılmışdır.

İlk dəfə olaraq Azərbaycan kitabı – “Təhsil” nəşriyyatının 2010-cu
ildə nəşr etdiyi Ç. Əlioğlunun “Çərçivə” şeirlər toplusu bu beynəlxalq
müsabiqənin baş mükafatına – “Qran-pri”yə layiq görülmüşdür.

Hesabat dövründə Nazirlik tərəfindən keçirilən bir sıra
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müsabiqələrə yekun vurulmuş, nəticələr ictimaiyyət arasında böyük
marağa səbəb olmuşdur. Belə ki, 2009-cu il oktyabr ayının 1-dən elan
olunmuş “Ən yaxşı dram əsərləri” müsabiqəsi 2010-cu ilin may
ayında başa çatdırılmışdır. Təqdim olunan əsərlərdən heç biri birinci
yerə layiq görülməmişdir. Ağalar İdrisoğlunun “Şah İsmayıl” adlı 2
hissəli tarixi faciəsi ikinci, Şirməmməd Nəzərlinin “Qəmli Yusif” adlı
2 hissəli pyesi isə üçüncü yerə layiq görülmüşdür. 

“Yeni adlar” şeir və hekayə müsabiqəsi başa çatdırılmış, qaliblər
müəyyən edilmişdir. 31 may 2010-cu il tarixdə Şamaxı rayon
Mədəniyyət Evində qaliblərin təntənəli mükafatlandırma mərasimi
keçirilmiş, hekayə və şeir sahəsində hər janr üzrə ayrı-ayrılıqda 5
müəllifə (cəmi 10 nəfərə) I, II, III yerlər üçün pul mükafatları və 2
həvəsləndirici diplom verilmişdir. 

Hesabat dövründə “Mədəniyyət” kataloqunun 4 sayı hazırlan -
mışdır. 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında fəaliyyət
göstərən Gənc Ədiblər Məktəbi hesabat dövründə fəaliyyətini davam
etdirmiş, məktəbin daha səmərəli işləməsi üçün müvafiq tədbirlər
görülmüşdür. GƏM-də 2 illik tədris kurslarının yekununa əsasən
müdavimlərə Nazirliyin diplomları təqdim edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Yaşlı və gənc nəsil
yazıçı, rəssam, və bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək
üçün xüsusi təqaüd fondu haqqında” 6 avqust 2007-ci il tarixli, 612
nömrəli Fərmanının 2-ci bəndinin icrasına uyğun olaraq, 50 nəfər
yaşlı, 20 gənc yazıçıya təqaüd verilməsi təmin olunmuşdur.

Hesabat dövründə Nazirliyin mətbu orqanlarının – “Mədəniy -
yət” qəzeti, “Mədəni-Maarif işi” və “Pəncərə – Mədəniyyətə baxış”
jurnalları və “Mədəniyyət” kataloqunun fəaliyyəti təmin edilmişdir.

Ötən müddət ərzində “Mədəniyyət” qəzetinin fasiləsiz dövriliyi
(həftədə iki dəfə buraxılışı) təmin edilmiş,  “Mədəni-Maarif işi”
jurnalının 12, “Pəncərə – Mədəniyyətə baxış” jurnalının 2 sayı işıq
üzü görmüşdür.    

Eyni zamanda, “Mədəniyyət” qəzeti Azərbaycanda ilk dəfə
keçirilən daxili turizm sərgisi və “AİTF – 2010” Beynəlxalq Turizm
və Səyahətlər Sərgisi, Aşıq yaradıcılığı, “Pəncərə – Mədəniyyətə
baxış” jurnalı isə 30-cu Paris Beynəlxalq Kitab sərgisi ilə bağlı xüsusi
buraxılışlar nəşr etmişdir.

9 May – faşizm üzərində qələbənin 65 illiyi, 10 may –
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin doğum günü, Gül Bayramı və 28
May – Respublika Günü, Üzeyir Hacıbəylinin 125 illik yubileyi ilə
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bağlı keçirilən silsilə tədbirlər münasibəti ilə Nazirliyin mətbu
orqanlarında maraqlı materiallar yer almışdır.

“Mədəniyyət mövzusunda ən yaxşı jurnalist işi” müsabiqəsi 22
iyul  - mətbuat günü ərəfəsində başa çatmış, qaliblərə diplom və pul
mükafatları verilmişdir.

Cari ilin sentyabrında Asif Rüstəmlinin Elazığda fəaliyyət
göstərən “Manas” yayınevi ilə birlikdə hazırladığı “Elazığ çələngi”
kitabının M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında
təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə yanaşı Elazığdan gələn qonaqlar də iştirak etmişlər. 

1-6 sentyabr 2010-cu il tarixlərində XXIII Moskva Beynəlxalq
Kitab Sərgi-Yarmarkasında Nazirliyin iştirakı təmin olunmuş, MDB
ölkələrinin VII Beynəlxalq “Kitab sənəti” müsabiqəsində Azərbaycan
kitablarının aldığı Qran-pri və digər mükafatlar  sahiblərinə təqdim
edilmişdir. Azərbaycana məxsus stend böyük maraqla qarşılanmışdır.

Musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin dərslik və tədris
vəsaitlərinə olan tələbatı əsasında 3 adda dərslik və bir adda tədris
vəsaiti nəşr olunmuşdur. 

Respublika Kitabxana Kollektoru tərəfindən bu təşkilatın 2002-
2010-cu illər ərzindəki fəaliyyəti barədə Nazirliyə daxil olan
məlumatlar şöbədə təhlil olunmuş, Kitabxana Kollektorunun
fəaliyyətinin müvafiq tələblər səviyyəsində qurulması üçün tövsiyələr
verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
“Mirzə Ələkbər Sabirin 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 1
iyun 2010-cu il tarixli 941 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar
müvafiq işlər görülmüşdür.

14-15 oktyabr 2010-cu il tarixlərində Moskva şəhərində
keçirilən MDB ölkələrinin elm və yaradıcı ziyalılarının V Forumunda
Nazirliyin iştirakı təmin edilmişdir.

29 noyabr – 2 dekabr 2010-cu il tarixdə Bakı şəhərində MDB
İcraiyyə Komitəsi “Dövri mətbuat, kitab nəşri, kitab yayımı və
poliqrafiya” məsələləri üzrə Dövlətlərarası Şurasının XV iclasının
Bakıda keçirilməsi təmin olunmuşdur.
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ELM VƏ TƏHSİL

Mədəniyyət sahəsində aparılan struktur islahatlarla yanaşı
mahiyyət etibarilə strateji əhəmiyyət kəsb edən yeni fəaliyyət
istiqamətləri müəyyən edilmişdir ki, onlardan da biri mədəniyyət
siyasətinin həyata keçirilməsində respublikanın qabaqcıl elmi
qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və bunun vasitəsilə
sahənin inkişafında elmin iştirakının təmin edilməsidir. 

Hazırda Nazirlik sistemində 240 təhsil müəssisəsi - Azərbaycan
Turizm İnstitutu, Mingəçevir Turizm Kolleci, Bakı Xoreoqrafiya
Məktəbi, 184 uşaq musiqi, 51 uşaq incəsənət və 2 uşaq rəssamlıq
məktəbi, 3 elmi mərkəz – Respublika Mədəniyyət Müəssisələri
İşçilərinin İxtisasartırma və Hazırlıq Mərkəzi, Mədəniyyətşünaslıq
üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz, Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının
Elmi-Bərpa Mərkəzi fəaliyyət göstərir. 

Hesabat dövründə Nazirliyin iş planına uyğun olaraq 2010-cu
ilin aprel ayında “Bakı şəhərinin uşaq musiqi və incəsənət məktəb -
lərində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi haqqında”, may ayında
“Mədəniyyət siyasətinin həyata keçirilməsində kulturologi yanın rolu
haqqında”, oktyabr ayında “Azərbaycan Turizm İnstitutunda tədris
prosesinin təşkilində mövcud problemlər və perspektiv inkişaf
istiqamətləri barədə”, noyabr ayında “Gəncə şəhərinin uşaq musiqi,
incəsənət və rəssamlıq məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldil -
məsi haqqında” müvafiq sənədlər hazırlanmışdır. 

Azərbaycan Turizm İnstitutuna, Mingəçevir Turizm Kollecinə,
Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinə, respublikanın uşaq musiqi, incəsənət
və rəssamlıq məktəblərinə 2010-2011-ci tədris ilinə şagird və tələbə
qəbulu planları, uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin
Nümunəvi Əsasnaməsi, tədris planları hazırlanmışdır. 

Mədəniyyət və turizm müəssisələrinin perspektiv inkişafı nəzə -
rə alınmaqla kadrlara olan tələbat öyrənilmiş və 2013-cü ilə qədər ali
və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə tələbə qəbuluna dair sifarişlər
hazırlanıb Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə təqdim
edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06.04.2010-cu il tarixli
838 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublika -
sın da 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqra mı”na
əsasən Mingəçevir Turizm Kollecində regional təlim mər kə zi nin
yaradılması ilə əlaqədar müvafiq təkliflər hazırlanmışdır. 
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2010-cu il ərzində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine -
tinin 2008-ci il 27 avqust tarixli 309 s nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş «2009-2013-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında Uşaq
musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin fəaliyyətinin yaxşılaşdı -
rıl ması üzrə İnkişaf Proqramı»nın icrası ilə əlaqədar müvafiq işlər
görülmüşdür.

2010-cu ilin iyul-avqust aylarında Respublika Mədəniyyət
Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində
respublikanın uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində çalışan qeyri-
ixtisas və qeyri-pedaqoji təhsilli müəllimlər üçün təşkil edilmiş
gücləndirilmiş ixtisasartırma kurslarında 170 müəllim iştirak etmişdir.

2010-cu il 27-30 aprel tarixlərində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının qabaqcıl müəllimlərinin iştirakı ilə Sumqayıt
şəhər və Sabirabad rayon uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində,
2010-cu il 4-6 may tarixlərində Sankt-Peterburq Opera və Balet
Teatrının baş baletmeysteri, Rusiya Federasiyasının Xalq Artisti
Yekaterina Pavlovanın Bakı Xoreoqrafiya Məktəbində ustad dərsləri
təşkil edilmişdir.

2010-cu il 21-23 iyun və 29 iyun-1 iyul tarixlərində “DA’ Art”
Təsviri İncəsənət Mərkəzində respublikanın uşaq rəssamlıq məktəblə -
rində və incəsənət məktəblərinin rəssamlıq şöbələrində çalışan
müəllimlər üçün təlim-treninqlər keçirilmişdir. Təlim-treninqlərdə
Bakı və respublikanın rayonlarından 60-dan çox müəllim iştirak
etmişdir.

2010-cu il 23 iyul tarixində Kapellhausda tanınmış belçikalı
fleytaçı, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Kriştian Plüvye tərəfindən
Bakı şəhər uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin şagird və
müəllimləri üçün ustad dərsləri keçirilmişdir.

2010-cu il 30 sentyabr - 2 oktyabr, 4-6 oktyabr və 11-13 oktyabr
tarixlərində respublikanın uşaq incəsənət məktəblərinin xoreoqrafiya
müəllimləri üçün Bakı Xoreoqrafiya Məktəbində klassik rəqs,
Azərbaycan rəqsi ixtisasları üzrə ustad sinifləri keçirilmişdir. Ustad
siniflərində Bakı və respublikanın rayonlarından 42 müəllim iştirak
etmişdir. 

2010-cu ilin iyun ayında Bakı şəhər R.Behbudov adına 2
nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbi əsaslı təmirdən sonra istifadəyə
verilmişdir.

Cari ilin avqust ayında Siyəzən Rayon Uşaq İncəsənət Məktəbi
üçün yeni tikilmiş binanın açılışı olmuşdur. 

Nazirliyin Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzi
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tərəfindən il ərzində Yevlax və Şəki şəhər, Ağcabədi, İsmayıllı, Qəbələ
rayon uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllimləri üçün
“Müasir mərhələdə uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində ixtisas
fənlərinin tədrisi problemləri” mövzusunda zona seminarları
keçirilmişdir. 

Uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri üçün “Tar sinfi”, “Qarmon
sinfi”, “Qanun sinfi”, “Kamança sinfi”, “Xanəndəlik sinfi”, “Tarixi
məişət və müasir bal rəqsi”, “Klassik rəqs”, “Xalq səhnə rəqsi
(oğlanlar və qızlar üçün ayrılıqda) tədris proqramları işlənilib
hazırlanmışdır.

Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində nəzəri fənlər üzrə
buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə aparılması qaydalarının layihəsi
hazırlanmış və eksperiment şəklində Bakı şəhərinin bir neçə
məktəbində tətbiq edilmişdir.

Hesabat dövründə Uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri üçün
11 adda dərslik və tədris vəsaitləri çap edilmiş və məktəblərə
verilmişdir.

Gözdən əlil uşaqların təhsil aldığı Bakı şəhər 38 nömrəli
Onbirillik Musiqi Məktəbi üçün “Brayl not sistemi” kitabı Azərbaycan
dilinə tərcümə edilərək nəşr edilmiş və əvəzsiz olaraq məktəbə
verilmişdir. 

“Mədəni müxtəliflik sosial-siyasi dəyər kimi” (Kulturoloqların
II Milli Forumunun materialları) adlı kitab hazırlanmış və nəşr
edilmişdir.

Nazirlik tərəfindən Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyi nəzdində yaradılacaq Dövlət Musiqi alətləri kolleksiyası,
Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondu, uşaq musiqi və
incəsənət məktəbləri üçün musiqi alətləri alınmışdır.

2010-cu il 3 fevral tarixində Mingəçevir Turizm Kolleci ilə
Rumıniyanın Braşov şəhərində yerləşən “Andrei Barseanu” İqtisadi
Kolleci arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.

Avropa Balet Konservatoriyası ilə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbi
arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması istiqamətində müvafiq
danışıqların aparılması məqsədilə Nazirliyin dəvətilə Konservatoriya -
nın rəhbəri Mixael Fixtenbaum 2010-cu il 10-14 fevral tarixlərində
Bakı şəhərində olmuşdur.

Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin əməkdaşları
üçün Rusiya və Gürcüstanın tanınmış alimlərinin iştirakı ilə cari ilin
21-23 aprel tarixlərində təlimlər təşkil olunmuşdur.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə
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Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən Əməkdar İncəsənət
Xadimi, bəstəkar Azər Dadaşovun fortepiano əsərlərinin ən yaxşı ifası
üzrə 2009-cu ilin dekabr - 2010-cu ilin may aylarında keçirilmiş
müsabiqədə L. və M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin şagirdi Tural Xankişiyev və K.Səfərəliyeva adına
16 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Lamiyə Mustafazadə III
mükafata, Niyazi adına 22 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi
Nuray Rzayeva Fəxri Diploma layiq görülmüşlər. 

2010-cu il ərzində bir sıra ali məktəblərin və AMEA-nın
tədqiqat institutlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə Gəncə, Lənkəran,
Mingəçevir, Sumqayıt, Şəki, Şirvan şəhərlərində, Ağdaş, Göyçay,
Qusar, Şamaxı, Zaqatala rayonlarında “Milli mədəniyyət və müasir
mədəniyyət siyasəti” mövzusunda açıq seminarlar keçirilmişdir. 

Ölkədə zəngin xor mədəniyyətinin qorunub saxlanılması və
inkişaf etdirilməsi, uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində xor
fənninin tədrisinin səviyyəsinin yüksəldilməsi, uşaqlarda kiçik
yaşlarından xor sənətinə maraq oyadılması, xormeysterlərin
yaradıcılıq fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi məqsədilə 2010-cu ilin 2-
27 aprel tarixlərində zonalar üzrə Bakı, Gəncə, Lənkəran, Naxçıvan,
Sumqayıt, Şəki, Şirvan, Mingəçevir şəhərlərində, Ağcabədi rayonunda
Uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri xor kollektivlərinin II respublika
baxışı keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə
təsdiq olunmuş “1941-1945-ci illər müharibəsində Qələbənin 65 illik
yubileyinə hazırlıq və yubileyin qeyd edilməsi üzrə Milli Proqram”ın
icrası çərçivəsində və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin 2010-cu ilin birinci yarımili üçün iş planı
əsasında cari ilin 29 aprel tarixində Azərbaycan Dövlət Mahnı
Teatrında 1941-1945-ci illər müharibəsi veteranlarının, arxa cəbhə
zəhmətkeşlərinin iştirakı ilə Qələbənin 65 illik yubileyinə həsr edilmiş
rəsmi və bədii hissədən ibarət  təntənəli yığıncaq keçirilmişdir.

Azərbaycan Respublikası “Rus Mədəniyyət Mərkəzi” İctimai
Birliyinin 2010-cu ilin may ayında Bakı şəhərində təşkil etdiyi, 1941-
1945-ci illər müharibəsində Qələbənin 65 illik yubileyinə həsr
olunmuş “Родники души” VII müsabiqə-festivalının keçirilməsində
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən maddi yardım göstəril -
mişdir

Aprel-may aylarında Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında,
R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında, Kamera və Orqan
Musiqisi Zalında Bakı şəhər uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri
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şagirdlərinin hesabat konsertləri, Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrında Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin məzunlarının konserti
keçirilmişdir.  

2010-cu ilin aprel-may aylarında Abşeron rayon Xırdalan şəhər
Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdləri Azərbaycan Dövlət Filarmoniya -
sında, Sumqayıt şəhər Bülbül adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət
Məktəbinin şagirdləri Kapellhaus Alman-Azərbaycan Mədəniyyəti
Evində, Şamaxı rayon Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdləri R.Behbu -
dov adına Dövlət Mahnı Teatrında konsert proqramı ilə çıxış etmişlər.

Respublikada simli alətlər üzrə musiqi təhsilinin inkişaf
etdirilməsi, istedadlı uşaqların aşkara çıxarılması, onların dəstəklən -
məsi və yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədilə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 2010-cu il 17-21 may
tarixlərində Bakı şəhərində uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri
şagirdlərinin simli alətlər üzrə respublika müsabiqəsi keçirilmişdir. 3
yaş qrupunda keçirilmiş müsabiqədə Bakı, Gəncə, Mingəçevir, Şəki,
Şirvan şəhərlərindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasından, Goranboy,
Hacıqabul, Quba, Qusar, Salyan, Samux və digər rayonlardan skripka,
violonçel və arfa ixtisası üzrə 100-ə yaxın gənc musiqiçi iştirak
etmişdir. Münsiflər heyətinin qərarına əsasən 20 gənc skripka və
violonçel ifaçısı müsabiqənin laureatı adına, müxtəlif dərəcəli
diplomlara və pul mükafatına layiq görülmüşdür. Müsabiqə
qaliblərinin yekun konserti 2010-cu il 27 may tarixində Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasında keçirilmişdir.

2010-cu il 1 iyun tarixində Səttar Bəhlulzadə adına Sərgi
salonunda Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə Gününə həsr olunmuş sərgi
təşkil edilmişdir. Sərgidə “DA’ Art” Təsviri İncəsənət Mərkəzinin və
Bakı şəhər uşaq incəsənət məktəbləri şagirdlərinin 170-ə yaxın rəsm
əsəri və digər əl işləri nümayiş etdirilmişdir.

Cari ilin 3 iyun tarixində Bakı şəhərində Kulturoloqların II Milli
Forumu olmuşdur.

Nazirliyin maliyyə və təşkilati dəstəyi ilə 2010-cu il 10 iyun
tarixində Jazz Center-də “Birliyə Doğru” İctimai Təşkilatı tərəfindən
gözdən əlil uşaqlar üçün hazırlanmış “Səsli Nağıllar” adlı CD-nin
təqdimat mərasimi keçirilmiş və Bakı şəhər gözdən əlil uşaqlar üçün
38 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin 25 şagirdinə sözügedən CD
hədiyyə verilmişdir.

“Şəki – Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı – 2010” layihəsinin
qeyd olunması ilə əlaqədar tədbirlər planına əsasən cari ilin iyul
ayında Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzi -
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nin əməkdaşları tərəfindən Şəki şəhərində açıq təlim-seminarlar
keçirilmişdir.

Mədəniyyət müəssisələrində çalışan əməkdaşların peşəkarlıq
səviyyəsinin artırılması üçün cari ilin iyul-avqust aylarında İsmayıllı,
Quba rayonları, habelə Lənkəran və Şəki şəhərlərində Respublika
Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma
Mərkəzinin səyyar yay kursları təşkil edilmişdir. 

2010-cu il 23, 24 noyabr tarixlərində Muzey Mərkəzində “Neft
və mədəniyyət – xalqın sərvəti” adlı Beynəlxalq Konfrans keçiril -
mişdir.

Respublikada musiqi təhsilinin inkişaf etdirilməsi, milli musiqi
alətlərinin təbliği, gənc istedadların üzə çıxarılması, şagirdlərə ifaçılıq
vərdişlərinin aşılanması, onların peşəkarlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsi məqsədilə Nazirlik tərəfindən 2010-cu ilin dekabr
ayında uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin xalq çalğı
alətləri üzrə II Respublika müsabiqəsi təşkil edilmişdir. Müsabiqənin
I turu 2010-cu il 1-10 dekabr tarixlərində zonalar üzrə Bakı, Gəncə,
Naxçıvan, Lənkəran, Sumqayıt, Şəki şəhərlərində və Ağcabədi
rayonunda, II tur isə  2010-cu il  14-15 dekabr tarixlərində Bakı
şəhərində olmuşdur. Tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon
ixtisasları üzrə keçirilmiş müsabiqədə respublikanın şəhər və rayon -
larından 600-dən çox şagird iştirak etmişdir. Müsabiqə qaliblərinin
iştirakı ilə yekun konserti 2010-cu il 22 dekabr tarixində Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasında keçirilmişdir. 

2010-cu il yanvar-may aylarında Rusiya Federasiyasının MDB,
xaricdə yaşayan həmvətənlər üzrə iş və beynəlxalq humanitar
əməkdaşlıq Federal Agentliyinin Moskva şəhər Beynəlxalq Rəsm
Qalereyası ilə birgə keçirdiyi və Böyük Vətən Müharibəsində
Qələbənin 65 illiyinə həsr olunmuş Uşaq Rəsmlərinin Beynəlxalq
Festivalına Bakı, Sumqayıt şəhər, Abşeron və Füzuli rayon uşaq
incəsənət məktəbləri şagirdlərinin rəsm işləri göndərilmişdir. 

“2007 - 2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na əsasən P.İ.Çaykovski adına Moskva
Dövlət Konservatoriyası nəzdində Mərkəzi Musiqi Məktəbində təhsil
alan Firuzə Xancalova Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maliyyə
dəstəyi ilə 2010-cu il 18 fevral - 1 mart tarixlərində İspaniyanın
Madrid şəhərində keçirilmiş Gənc ifaçıların Beynəlxalq müsabiqəsin -
də iştirak etmişdir. 

2010-cu il 1-8 aprel tarixlərində Rusiya Federasiyasının
Vladivostok şəhərində keçirilmiş Gənc musiqiçi-ifaçıların VI Beynəl -
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xalq müsabiqəsində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademi yası
nəzdində Orta İxtisas Musiqi Məktəb-studiyasının şagirdi, Prezident
təqaüdçüsü Ramiz Sevdiməliyevin iştirakı təmin edilmişdir.

2010-cu ilin 7-11 aprel tarixlərində Litva Respublikasının
Kaunas şəhərində keçirilmiş Gənc musiqiçilərin XIX beynəlxalq
festivalında Bakı şəhər L. və M. Rostropoviçlər adına 21 nömrəli
Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdləri Günay Ağalarova və Kamran
Ömərli müvəffəqiyyətlə iştirak etmişlər. Şagirdlər Kaunas Bələdiyyə
Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə V.A.Motsartın və P.İ.Çaykovskinin
konsertlərini yüksək səviyyədə ifa etmişlər. 

2010-cu il 23-27 aprel tarixlərində Rusiya Federasiyasının
Yekaterinburq şəhərində keçirilmiş “Yer – bizim ümumi evimizdir”
adlı XIII Beynəlxalq uşaq musiqi yaradıcılığı festivalında Bakı şəhər
S.Ələsgərov adına 1 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin “Möcüzə”
uşaq rəqs kollektivi uğurla iştirak etmiş, kollektivin solisti Vüsalə
Babayeva  birinci dərəcəli diploma layiq görülmüşdür. Festival
çərçivəsində Bakı şəhər S.Ələsgərov adına 1 nömrəli Uşaq İncəsənət
Məktəbinin şagirdlərinin rəsm və əl işləri sərgilənmişdir.

2010-cu il 21 may-2 iyun tarixlərində Vladimir Spivakov
Beynəlxalq Xeyriyyə Fondu tərəfindən keçirilmiş “Moskva dostlarını
qarşılayır” adlı VII Beynəlxalq festivalda Bakı şəhər Q.Qarayev adına
8 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi Nərgiz Hüseynova,
həmin festivalda və 28 May – Respublika Günü münasibətilə
Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı Səfirliyi
tərəfindən Moskva şəhərində təşkil edilmiş tədbirdə Bülbül adına Orta
İxtisas Musiqi Məktəbinin şagirdləri, Prezident təqaüdçüləri Anar
Seyidov və Ceyla Seyidova iştirak etmişlər. 

2010-cu il 28 may-2 iyun tarixlərində Türkmənistanın
Türkmənbaşı şəhərində keçirilmiş “Avaza-dostluq məkanı” adlı
istedadlı uşaqların beynəlxalq festivalında Bakı şəhər F.Əmirov adına
6 nömrəli Onbirillik İncəsənət Məktəbinin “Odlar yurdu” rəqs qrupu,
Mərakeşin Mədəniyyət və incəsənət məsələləri üzrə Beynəlxalq Rabat
Festivalı Cəmiyyəti tərəfindən 2010-cu il 18-27 iyun tarixlərində
keçirilmiş Beynəlxalq Uşaq Festivalında Bakı şəhər L. və
M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin
şagirdlərindən ibarət muğam üçlüyü çıxış etmişdir.

“Yeni adlar” Regionlararası İctimai Xeyriyyə Fondu tərəfindən
2010-cu il 24 iyul - 7 avqust tarixlərində Rusiya Federasiyasının Suzdal
şəhərində keçirilmiş XVIII Yay yaradıcılıq məktəbində Bakı şəhər
T.Quliyev adına 12 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi Emin
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Hüseynov, Bakı şəhər 24 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi
Elçin Əliyev və onların müəllimləri iştirak etmişlər.

Böyük Britaniyanın London şəhərində 2010-cu il 5-8 avqust
tarixlərində keçirilmiş Beynəlxalq Musiqi Müsabiqəsində Bakı şəhər
L. və M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin
məzunu, Prezident təqaüdçüsü Nicat Məmmədov diploma layiq
görülmüşdür.

2010-cu il 7-15 avqust tarixlərində Almaniyanın Ettlinqen
şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq Piano Müsabiqəsində gənc pianoçu,
Prezident təqaüdçüsü Nərmin Nəcəfli iştirak etmişdir. 

2010-cu il 22-29 sentyabr tarixlərində Moskva şəhərində
keçirilmiş “Slava Maestro” ustad siniflərin İkinci Beynəlxalq
Festivalında L. və M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin şagirdi, Prezident təqaüdçüsü İsrafil Rəsulov və
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbəsi, Prezident
təqaüdçüsü Nicat Məmmədov iştirak etmişlər.

2010-cu il 3-8 noyabr tarixlərində Sankt-Peterburq şəhərində
keçirilmiş “Gümüş kamerton” adlı Beşinci beynəlxalq yubiley
müsabiqəsində Bakı şəhər T.Quliyev adına 12 nömrəli Uşaq Musiqi
Məktəbinin şagirdi Emin Hüseynov böyük uğurla çıxış etmiş, I
dərəcəli Diploma layiq görülərək müsabiqənin laureatı olmuşdur. 

2010-cu il 4-5 dekabr tarixlərində Avstriyanın Vyana şəhərində
fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar və diplomatik nümayəndəlik -
lər tərəfindən təşkil olunmuş Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Bazarında
(International Charity Market) Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin
tələbələri iştirak etmişlər. 

Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin məzunu, Prezident təqaüdçüsü
Cəmilə Kərimovanın Moskva Dövlət Xoreoqrafiya Akademiyasında,
Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin məzunu Nihad İsayevin İtaliyanın
Milan şəhərində yerləşən Pier Lombardo Akademiyasında, gənc
vokalçı, “Üns” yaradıcılıq səhnəsinin solisti İlham Nəzərovun
İtaliyanın Ozimo Opera Akademiyasında təhsillərini Nazirliyin
maliyyə dəstəyi ilə davam etdirmişlər. 

2010-cu il ərzində Prezident təqaüdçüləri Elvin Xoca Qəniyev
və Osman Eyublunun müvafiq olaraq İsveçrənin Sürix şəhərində
məşhur skripkaçı, professor Zahar Bronun sinfində və P.İ.Çaykovski
adına Moskva Dövlət Konservatoriyası nəzdindəki Mərkəzi Musiqi
Məktəbində ustad dərsləri keçmişlər. 

2011-ci ildə keçiriləcək YUNESKO Dünya İrsi Təhsil Proqramı
çərçivəsində Patrimonito Beynəlxalq Rəsmli Ssenari Müsabiqəsində,
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Yaponiyada XVI Kanaqava Dünya Uşaqlarının Bədii Sərgisində,
Özbəkistan Respublikasının Daşkənd şəhərində “Daşkənd sevincləri”
adlı III Beynəlxalq Uşaq Rəsmləri Biennalesində, Çexiya Respublika -
sının Liditse şəhərində uşaq və yeniyetmələrin  39-cu Beynəlxalq
İncəsənət Sərgisində,  ABŞ-ın Vaşinqton şəhərində uşaqların 4-cü
Beynəlxalq Uşaq İncəsənət Olimpiadasında, “Dünyanın Birliyi
Layihəsi” qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən keçiriləcək “Dünyanın
ən böyük rəsm əsəri – 2012” adlı növbəti kampaniyada iştirak etmək
məqsədilə uşaq rəssamlıq və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin kətan
parça üzərində çəkilmiş rəsm əsərləri seçilib göndərilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 17 sentyabr
tarixli Sərəncamı ilə Bakı şəhər Q.Qarayev adına 8 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin şagirdi Nərgiz Hüseynova, Bakı şəhər R.Hacıyev
adına 15 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdləri Kamil
Həsənov və İsmayıl Yunusov, Bakı şəhər L. və M.Rostropoviçlər adı -
na 21 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdləri Kamran Ömərli
və Kənan Mayılovun adları Azərbaycanın gənc istedadlarının “Qızıl
kitabı”na yazılmış və onlar xüsusi aylıq təqaüdə layiq görülmüşlər. 

2010-cu ildə Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzdə
12 mövzuda, o cümlədən “Azərbaycan Mədəniyyəti müasir mədəniy -
yətlərin dialoqu şəraitində”, “Qloballaşma dövründə mədə niy yə tin
inkişafı”,  “Teatrşünaslıq elminin nəzəri-metodoloji problem ləri”,
“İctimai-siyasi ideal və onun fəlsəfi-kulturoloji təhlili”, “Azərbaycan -
da turizmin inkişafı və turizmdə marketinqin rolu” və s. mövzularda
elmi-tədqiqat işləri aparılmış və başa çatdırılmışdır.  

Rusiya  Kulturologiya İnstitutu ilə bağlanmış müqavilə əsasında
il ərzində 11 mövzuda, o cümlədən   “XIX-XX əsrlər  rus mədəniyyəti
və Azərbaycanda kulturolojı fikrin formalaşması”, “Hüquqi dövlətin
mədəniyyət siyasəti”, “Kontrmədəni ekspansiya və mədəniyyət -
lərarası dialoq: tarix, müasirlik, proqnozlar” və s. mövzularda birgə
tədqiqat işləri aprılmışdır.

İl ərzində mədəniyyət müəssisələrinə kömək məqsədilə 20-dən
artıq metodiki tövsiyə, habelə əsasnamə və təlimatların layihələri, o
cümlədən “Müasir tamaşalara musiqi tərtibatı”, “Muzeylərdə turist -
lərlə işin təşkili” mövzularında metodiki tövsiyələr, “Xalq özfəaliyyət
kollektivləri haqqında əsasnamə”nin, “Dərnək rəhbərləri nin iş saatının
müddəti barədə təlimat”ın layihələri və s. hazırlanmışdır.

Hesabat dövründə “Muzeylərdə ekspozisiya işinin təkmilləş -
dirilməsi” mövzusunda seminar keçirilmişdir.

Sumqayıt şəhərində Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu Uşaq
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musiqi və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin fortepiano ansamblı və
müşayiət fənləri üzrə, Bakı, Sumqayıt şəhər və Abşeron rayonunda
fəaliyyət göstərən Ağdam, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl,
Şuşa  Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin xanəndəlik sinifi üzrə
festivallar keçirilmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının il dönümü
münasibətilə  rəsm sərgisi təşkil edilmişdir. Eyni zamanda,
respublikanın beş bölgəsində həvəskar rəssam və xalq tədbiqi sənəti
ustalarının əsərlərindən ibarət sərgilər keçirilmiş, həmin sərgilərdən
seçilmiş əsərlər respublika sərgisində nümayiş etdirilmişdir. 
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TURİZM

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 aprel tarixli
Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə
turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Proqra -
mın təsdiq edilməsində məqsəd, Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial
və ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm xidməti sahələrinin
formalaşdırılması, turizm sahəsini ölkə iqtisadiyyatının əsas inkişaf
dayaqlarından birinə çevrilməsinin təmini, turizmin qeyri-neft sekto -
runda gəlir gətirən sahə kimi inkişafı, bu sahədə yüksək keyfiyyətli
xid mət səviyyəsinin yaradılması və davamlı inkişafın təmin edilməsi -
dir. 28-30 aprel 2010-cu il tarixlərində Bakı şəhərində keçirilən “9-cu
Beynəlxalq Turizm Sərgisi” və ilk dəfə keçirilən “I Ümum res pub lika
Daxili Turizm Sərgisi”nin açılışında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev iştirak etmişdir. O, Azərbaycanın
tarixini, mədəniyyətini, təbiətinin müxtəlifliyini və regionlarının
zəngin turizm potensialını nümayiş etdirən, eləcə də, müxtəlif xarici
ölkələrin təmsil olunduğu stendlərlə tanış olmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 aprel 2010-cu il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2010-
2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata
keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin Tədbirlər Planı hazırlanmışdır. Proqramın bir sıra
bəndlərinin icrası ilə bağlı aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası,
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Azərbaycan Turizm İnstitutuna
məktublar göndərilmişdir.

“Azərbaycan Respublikasının Turizm haqqında yeni Qanun”un
layihəsi aidiyyəti üzrə müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırılması
üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim
edilmişdir.

“Azərbaycan Respublikasında turizm və rekreasiya zonaları”nın
yaradılması məqsədilə xəritələrin hazırlanmasına tələb olunan
maliyyə vəsaitinin ayrılması üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət
olunmuşdur.

Cari ilin 10-21 may 2010-cu il tarixlərində Türkiyənin Mədəniy -
yət və Turizm Nazirliyi və TİKA-nın dəstəyi ilə 130 nəfər üçün
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“İdarəçilərin Təlimçi olaraq Hazırlanması”, “Yemək-içmək servisi”,
“Qeyd - Qəbul Bölməsi Tədrisi”, “Yemək hazırlanması” və “Sosial
davranışlar” mövzularında tədris kursları keçirilmişdir. Bununla
yanaşı, 25-29 may 2010-cu il tarixlərində 52 nəfər üçün “Yemək-
içmək servisi”, “Qeyd - Qəbul Bölməsi Tədrisi” mövzuların da
Xaçmaz rayonunda, 22-28 may 2010-cu il tarixlərində isə Tovuz
rayonunda 40 nəfər üçün “Yemək-içmək servisi” mövzusunda təlim
kursları keçirilmiş, kursların sonunda müvafiq sertifikatlar təqdim
olunmuşdur. 

Respublikamızın turizm potensialının xaricdə təbliği məqsədilə
2010-cu il ərzində Vyana, İstanbul, Vilnüs, Berlin, Moskva, Kiyev,
Pekin, Manama, Dubay, Əl-Küveyt, Paris, Tokio və London şəhərlə -
rin də keçirilmiş beynəlxalq turizm sərgilərində Nazirlik iştirak
etmişdir.

Hər il olduğu kimi 2010-cu ilin əvvəlindən “EuroNews”,
“Travel Channel” və “CNN”, bu ildən etibarən isə “National
Geographic”, “BBC” və “CNBC”  telekanallarında respublikanın
turizm imkanları haqqında reklam çarxları yayımlanır. 

İngiltərənin “Voyager” bort jurnalının fevral – oktyabr
buraxılışlarında Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən reklam
səhifəsi eləcə də, respublikamızda həyata keçirilmiş mədəni tədbirlər,
mühüm bayramlar, turizm sahəsində həyata keçirilən işlər barəsində
məlumatlar yerləşdirilmişdir. “AZAL” hava yollarına məxsus
təyyarələrdə respublikamızın turizm potensialını əks etdirən reklam
çarxı və film nümayiş edilir.

“ABTA” kataloqunda, “Upper Reach” və “Forbes” jurnallarında
respublikamızın turizm potensialı haqqında məlumatlar yerləşdiril -
mişdir. 

Ukraynanın “İnternational Tourism Magazine Publishing”
nəşriyyat şirkətinin nümayəndələri ölkəmizə səfər edərək Azərbaycan
haqqında ukrayna və ingilis dillərində bukletlər hazırlamışlar. Məhz,
Ukrayna vətəndaşları arasında respublikamızın turizm potensialının
daha effektiv təbliği məqsədilə ukrayna dilində hazırlanmış broşürlər
Kiyev şəhərində keçirilmiş beynəlxalq turizm sərgisində paylanmışdır.
Həmçinin “International Tourism Magazine ” jurnalının üz qabığında
Azərbaycanın reklam səhifəsi və 24 səhifəlik material nəşr edilmişdir.

Rusiyanın “Exo planeti” jurnalında cari ilin fevral ayından
başlayaraq (ayda iki nömrə olmaqla) Azərbaycanın mədəniyyət
inciləri və turizm potensialı haqqında məqalələr çap olunur. 

Respublika daxilində turizm ənənələrinin təbliğini gücləndir -
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mək və daxili turizmin təşviqi məqsədilə Bakı şəhərində, həmçinin
Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında bilbordlar yerləşdirilmiş,
Azərbaycan televiziya məkanında turizmlə bağlı verilişlər, sosial
reklam çarxları hazırlanmış və nümayiş etdirilmişdir.

16-18 may 2010-cu il tarixlərində Tokioda keçirilən Azərbaycan
Respublikası ilə Yaponiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Dövlət
Komissiyasının 6-cı iclasında və iclas zamanı təşkil olunmuş İnves -
tisiya Forumunda Nazirlik təmsil olunmuşdur. İnvestisiya Forumunda
Azərbaycanın turizm potensialının təqdimatı keçirilmişdir.

10-12 iyun 2010-cu il tarixlərində İƏT-ə üzv ölkələrin Ekotu -
rizm üzrə 2-ci ekspert qrupunun görüşü və ekoturizmin inkişafında
ekoloji iqtisadi və mədəni üstünlüklərinin müəyyən edilməsinin
əsasları mövzusunda beynəlxalq ekoregion konfransı keçirilmişdir.

Hesabat dövründə ikitərəfli əməkdaşlıq sahəsində Hökumətlər -
arası Komissiyaların qəbul etdiyi sənədlərin icrası həyata keçiril -
mişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rumıniya
Respublikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi əlaqələr və elmi-
texniki əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyanın 4-cü iclas Protokolu,
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qazaxıstan Respublikası
Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumətlər -
arası Komissiyanın 6-cı iclas Protokolu, Azərbaycan Respublikası və
Polşa Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlər arası
Komissiyanın 3-cü iclas Protokolu, Azərbaycan Respublikası və
Türkmənistan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası
Komissiyanın 2-ci iclasının Protokol layihəsi, Azərbaycan Respubli -
kası və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumət -
lərarası komissiyanın 6-cı iclasının Protokol layihəsi, Azərbaycan
Respublikası ilə Yunanıstan Respublikası arasında iqtisadi, sənaye və
texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissi -
yanın 3-cü iclasının Protokol layihəsi və Azərbaycan Respublikası ilə
Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə iqtisadi komis -
siyanın 29 may 2009-cu il tarixli Protokolunda turizm üzrə nəzərdə
tutulan maddələrin icrası ilə əlaqədar işlər davam etdirilmişdir. 

Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarından
alınmış rəy və təkliflərə əsasən “Azərbaycan Respublikasının Höku -
mə ti və Rusiya Federasiyasının Hökuməti arasında turizm sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsi və “Azərbaycan Respublikasının
Hökuməti və Tunis Respublikası Hökuməti arasında turizm sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsi qarşı tərəfə çatdırılması məqsə -
dilə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikası ilə Braziliya, Bolqarıstan, Kuba,
Küveyt, Almaniya, Rusiya, Yaponiya, İraq, Koreya, Misir və Pakistan
arasında turizm sahəsində əməkdaşlığa dair təkliflər hazırlanmışdır.

Çoxtərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması və inkişaf
etdirilməsinin turizm siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri
olduğunu nəzərə alaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Ümumdünya
Turizm Təşkilatı (BMÜTT), Avropa Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı
(İKT), Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB), Demokratiya və İqtisadi
inkişaf naminə - GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
(QDİƏT), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və s. beynəlxalq
təşkilatlarla turizm sahəsində çoxtərəfli əməkdaşlığın təşkil edilməsi,
turizm sahəsində mövcud proqramlara qoşulma, beynəlxalq
tədbirlərdə fəal iştirakın təmin edilməsi, həmçinin yeni təklif və
layihələrin hazırlanması, əməkdaşlığa dair sənədlərin imzalanması
istiqamətində səmərəli və mühüm fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

2010-cu ilin 16-17 fevral tarixlərində Minsk şəhərində keçirilən
MDB-yə üzv olan ölkələrin mədəni turizm üzrə işçi qrupunun
iclasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi təmsil olunmuş və iclas
zamanı Azərbaycan tərəfindən təklif edilən MDB-yə üzv olan ölkələri
əhatə edən “Ümumdünya irsi” beynəlxalq mədəni turizm marşrutu
layihəsi qəbul edilmişdir. 

Cari ilin 10-13 mart tarixlərində Küveytin Əl-Küveyt şəhərində
Azərbaycan və Küveyt arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi məqsədilə keçirilən görüşdə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi təmsil olunmuşdur. Görüş zamanı Küveytin “Dnata” turizm
şirkəti tərəfindən Azərbaycanın turizm imkanlarının Küveyt və İran
Körfəzi ölkələrində təbliğ olunması məsələsi geniş müzakirə
olunmuşdur. Bununla əlaqədar yaxın gələcəkdə “Dnata” turizm şirkəti
ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi arasında sazişin imzalanması
istiqamətində müvafiq işlər aparılır. 

2010-cu ilin 27 aprel - 4 may tarixlərində Almaniyanın kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün müvafiq marşrut üzrə
ölkəmizə press-tur təşkil edilmişdir. 

Cari ilin 17-21 may tarixlərində Almaniyanın Frankfurt
şəhərində keçirilən Qlobal İşgüzar Həftə Konfransında Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi təmsil olunmuşdur. Tədbir çərçivəsində ölkəmizin
turizm imkanlarına dair təqdimat keçirilmiş və konsert təşkil
edilmişdir. 

Cari ilin 24-25 iyun tarixlərində Bakı şəhərində GUAM-a üzv
ölkələrin Turizm üzrə yüksək vəzifəli şəxslər növbəti iclası, həmçinin
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GUAM-a üzv ölkələrin Turizm üzrə qurum rəhbərləri səviyyəsində
beşinci iclası keçirilmişdir. İclas zamanı Yaponiya ilə birgə GUAM
vahid turizm məhsulunun yaradılması, info-turun təşkil edil məsi,
GUAM turizm portalının yaradılması, turizm sahəsində əmək daşlığın
inkişafına dair məsələlər, birgə turizm məhsulunun həyata keçirilməsi
üzrə yol xəritəsinin və GUAM bələdçi kitabçasının yara dıl  ması,
GUAM-ın Turizm üzrə növbəti iclasının yerinin və vaxtının təyin
edilməsi və digər məsələlər müzakirə edilmişdir. İclasda GUAM Katib -
liyi, Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın rəsmi turizm qurumlarının
nümayəndələri, həmçinin Ukrayna və Yaponiya nın Azərbaycan
Respublikasındakı Səfirliklərinin əməkdaşları iştirak etmişdir.

“Yaponiyaya turistlərin cəlb olunması üçün GUAM-ın vahid
turizm məhsulu” layihəsi çərçivəsində cari ilin 10-15 fevral
tarixlərində GUAM-a üzv dövlətlərin turizm şirkətləri üçün info-tur
təşkil olunmuş, həmçinin 16 fevral tarixində GUAM-ın Turizm üzrə
İşçi qrupunun növbəti iclası Bakı şəhərində keçirilmişdir.

İclasın sonuncu günü Bakı bəyannaməsi, iclasın protokolu və
GUAM-Yaponiya birgə turizm məhsulunun inkişaf etdirilməsi üzrə
Fəaliyyət Planı qəbul edilmişdir. 

21-23 sentyabr tarixlərində Rusiyanın Moskva şəhərində
keçirilən “İşgüzar turizm: təcrübə, həlli yolları və perspektivləri” adlı
beynəlxalq konfransda, 27-29 sentyabr tarixlərində Türkiyənin
İstanbul şəhərində QDİƏT-in Turizm və Mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlıq üzrə işçi qruplarının iclasında, 6-8 oktyabr tarixlərində
Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində “Qara dəniz regionunda turizm
infrastrukturunun inkişafı” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq kon -
fransda, 8-9 oktyabr tarixlərində Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində
BMÜTT çərçivəsində “İpək Yolu” layihəsi ilə əlaqədar keçirilmiş 5-
ci beynəlxalq iclasda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi təmsil olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
“2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” Proqramına
əsasən Gəncə şəhərinin “Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı” elan
edilməsi ilə əlaqədar cari ilin 21-22 oktyabr tarixlərində Gəncə
şəhərində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “İslam
Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrdə qeyri-maddi irsin qorunması və
təbliği” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilmişdir. Qeyd
olunan konfransda Azərbaycan, Suriya, BƏƏ, Türkiyə, Misir,
Bəhreyn, Malayziya, İran, Özbəkistan və ISESCO-dan nümayəndələr
iştirak etmişdir. 
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TÜRKSOY, Yaxın Doğu Univeristeti, TİKA Sədrliyi və Türk
Xalqları Akademiyasının təşkilatçılığı ilə cari ilin 25-28 oktyabr
tarixlərində Şimali Kipr Türk Respublikasında keçirilmiş “Dədə
Qorqud və Keçmişdən Gələcəyə Türk dastanları Beynəlxalq
Simpoziumu”nda Azərbaycan nümayəndələri iştirak etmişdir.

BMÜTT çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan
“Ümumdünya irsi” beynəlxalq turizm marşrutunun layihəsi BMÜTT
Baş katibliyinə göndərilmişdir.  

2010-cu il ərzində 38 hüquqi və fiziki şəxsin təqdim edilmiş
sənədlərinə baxılmış və onlara turizm fəaliyyətinə dair lisenziya
verilmişdir. Hal-hazırda respublikada 207 turizm şirkəti fəaliyyət
göstərir. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən turizm fəaliyyətinə xüsusi
razılıq (lisenziya) almış, lakin 2010-cu il ərzində lisenziya müddəti
bitmiş turizm şirkətləri haqqında məlumatlar hazırlana raq Vergilər
Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.

2010-cu il ərzində 21 hüquqi və fiziki şəxsə mehmanxana və
mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün
lisenziya verilmişdir. Hal-hazırda respublika ərazisində 295 hüquqi
və fiziki şəxs Mədəniy yət və Turizm Nazirliyindən mehmanxana və
mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya)
alaraq fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 aprel 2004-cü il
tarixli,  56 nömrəli  Fərmanı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 16 iyul 2004-cü il tarixli, 97 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş «Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması
Qaydası»na əsasən, Azərbaycan Respublikasında dövlət təsnifatından
keçmiş mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin sayı  77-yə
çatmışdır. Bunlardan da 16-sı 2010-cu il ərzində təsnifatdan
keçirilmişdir.

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Daxili İşlər Nazirliyi və Mədəniy -
yət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə cari ilin martın 30-da
“İnsan alveri və məcburi əmək” mövzusunda 20 turizm şirkətinin
rəhbərləri üçün təşkil olunmuş seminarda,  29 iyun - 02 iyul 2010-cu
il tarixlərində Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərində BMT-nin
təşkilatçılığı ilə keçirilmiş MDB ölkələri üzrə turizm statistikasına
dair seminarda, 24-25 sentyabr 2010-cu il tarixlərində Rusiya
Federasiyasının Dağıstan Respublikasının Mahaçqala şəhərində
keçirilmiş “Dağıstan-2010” turizm forumunda və 24-26 oktyabr 2010-
cu il tarixlərində İran İslam Respublikasının Kiş adasında keçirilmiş
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BMÜTT-nin İcraiyyə Şurasının 89-cu sessiyasında, 03-06 dekabr
2010-cu il tarixlərində Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilmiş
“Turizm bələdçilərinin forumu” adlı beynəlxalq tədbirdə Nazirlik
təmsil olunmuşdur.

“Azərbaycan Respublikasında mehmanxana xidmətlərinin
göstərilməsi Qaydaları”nın layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim
olunmuşdur.

Nazirliyin həyata keçirdiyi əsas tədbirlərdən biri də beynəlxalq
mədəni turizm marşrutları vasitəsi ilə Azərbaycanın turizm bazarının
beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiya etməsidir. Bununla bağlı,
Avropa şurasının Kiyev təşşəbbüsü layihəsi çərçivəsində “Azərbay -
can da şərab yolları” və “Aleksandr Düma Qafqazda” beynəlxalq
mədəni turizm marşrutları, “Alman yaşayış məskənləri” adlı
beynəlxalq layihələr işlənməkdədir. “Azərbaycanda şərab yolları”
layihəsi çərçivəsində “Beynəlxalq Mədəniyyət və Turizm mübadiləsi
Assosiasiyası” yaradılmışdır. 

Azərbaycanda yeni turist marşrutlarının yaradılması çərçivəsin -
də cari ilin 03-05 avqust tarixlərində Respublika Atçılıq Mərkəzinin
Şəkidəki filialında “Atüstü turizm marşrutları”nın təqdimatı keçirilmiş
və tədbirdə 12 turizm şirkəti, KİV nümayəndələri iştirak etmişlər.
Təqdimat çərçivəsində iştirakçılara Şəki-Daşbulaq-Şəki marşrutu üzrə
atüstü gəzinti təşkil edilmişdir.

Eyni zamanda, cari ilin 03-05 sentyabr tarixlərində Bakı-Quba-
Şamaxı-Bakı istiqamətində dağlıq ərazilərdə avtoturizm və ekstremal
turizmin komponentlərini özündə əks etdirən yeni turist marşrutu
yaradılmışdır.

Avropa İttifaqının “İnsanlara Sərmayə, İnkişaf Əməkdaşlıq
Aləti və Şərq tərəfdaşlığı Mədəniyyət Proqramı” ilə əlaqədar təklif
olunan “Beynəlxalq Mədəni turizm marşrutları çərçivəsində alternativ
turizmin inkişafı, mədəniyyətin gücləndirilməsi üçün idarəetmə
mühitinin yaradılması” layihəsi ilə bağlı təkliflər hazırlanmışdır.
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BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ MƏDƏNİYYƏT
PROQRAMLARI

Azərbaycan mədəniyyətinin və turizminin beynəlxalq aləmdə
təbliği və tanıdılması, inkişaf etmiş ölkələrlə mədəni əməkdaşlığın
genişləndirilməsi ötən illərdə olduğu kimi bu il də Nazirliyin əsas
fəaliyyət istiqamətlərindən biri olmuşdur.

27 yanvar 2010-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitə -
si nin təşkilatçılığı ilə “Silahlı Münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin
qorunması mövzusunda” konfrans keçirilmişdir. Konfransda “Silahlı
münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin qorunması haqqında Konven -
siyanın həyata keçirilməsi üzrə Komissiya”nın üzvləri, müvafiq
nazirliklərin nümayəndələri, BMT, ATƏT nümayəndələri həmçinin
Bakı şəhərinin bütün muzey və qoruqlarının direktor və əməkdaşları
iştirak etmişlər. 

2010-cu il 3-4 mart tarixində Havana şəhərində Azərbaycan
Respublikası və Kuba Respublikası arasında əməkdaşlıq üzrə
Hökumətlərarası Komissiyanın üçüncü iclası keçirilmişdir. İclasdan
öncə Komissiyanın Kuba Respublikası tərəfindən təyin edilmiş yeni
həmsədri Xarici Ticarət və İnvestisiyalar nazirinin birinci müavini
cənab Orlando Ernandes Gilyenlə ikitərəfli görüş keçirilmiş və
əməkdaşlığın ümumi müddəaları müzakirə edilmişdir.

Bundan əlavə, nazir Əbülfəs Qarayevin Kuba Respublikasına
səfəri çərçivəsində həmin ölkənin Nazirlər Şurasının Sədr müavini
cənab Rikardo Kabrisas Ruiz, Mədəniyyət Naziri cənab Abel Prieto
Ximenez, Xarici İşlər Nazirinin Birinci müavini cənab Daqoberto
Rodriqez, Əsas Sənaye Nazirinin Birinci müavini cənab Tomas
Benitez, Turizm Nazirinin müavini xanım Mariya Elena Lopez,
İnformasiya və kommunikasiya Nazirinin Birinci müavini cənab
Ramon Luis Linares Torres və Mədəniyyət Nazirinin müavinləri
cənab Fernando Roxas və cənab Bernar Alemani ilə görüşlər keçirmiş
və ikitərəfli əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivləri və görülə
biləcək işlərlə bağlı müvafiq müzakirələr aparılmışdır.

4 mart 2010-cu il tarixində Xose Marti adına Milli Kitabxananın
Sərgi salonunda Azərbaycan və Bakıya həsr olunmuş fotosərginin
açılışı olmuşdur. Sərgidə tanınmış fotoqraflar Farix Xayrulin və Emil
Xəlilova məxsus ölkə təbiətimizin və paytaxtımızın müxtəlif illərdə,
günün müxtəlif  vaxtlarında çəkilmiş fotoşəkilləri  nümayiş
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etdirilmişdir. Bundan əlavə, sərgi zamanı qonaqlara ölkəmiz barədə
ispan dilində nəşr edilmiş bələdçi-kataloqlar təqdim edilmiş, habelə
defile şəklində milli geyimlərdən ibarət kolleksiya nümayiş olunmuş,
Meyya Teatrında (1760 nəfərlik) Qala-konsert keçirilmişdir. 

Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin dəvəti ilə BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının
Katibliyinin rəhbəri Mark Şoyr 2010-cu ilin 13-16 mart tarixlərində
Bakıda səfərdə olmuşdur. Səfərin təşkil edilməsində əsas məqsəd
“Bakı Prosesi” çərçivəsində 2011-ci ildə Bakıda “Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası dialoq Forumu”nun keçirilməsi ilə bağlı BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlıq imkanlarının müzakirəsi
keçirilmişdir. Səfər çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm Naziri
Əbülfəs Qarayevlə Sivilizasiyalar Alyansı Katibliyinin rəhbəri Mark
Şoyr arasında görüş olmuşdur. 

Aprelin 15-də Vatikan Məxfi Arxivləri müdiri, Müqəddəs Roma
Kilsəsinin kitabxanaçısı, Vatikanın Apostol Kitabxanasının rəhbəri
kardinal Rafael Farina ilə görüş keçirildi. Görüşdə Vatikan rəsmisinə
Azərbaycanda Qafqaz Albaniyasına məxsus tarixi-mədəni abidələrin
mövcudluğu, onların qorunmasında dövlət tərəfindən qayğı göstəril -
məsi haqqında məlumat verilmişdir. Bununla yanaşı hər iki ölkə
arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, kitabxanalararası əməkdaşlığa
dair fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Səfər müddətində müqəddəs Foma Akvinski adına Pontifik
Universitetin II İohan Pavel Zalında Vatikanın Mədəniyyət üzrə Pontifik
Şurasının Prezidenti Arxiyepiskop Canfranko Ravazi ilə görüş təşkil
edildi. Görüşdə Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, ölkəmizdə yaşayan
azsaylı xalqların dilinə və dini etiqadına tolerant münasibətin olması və
bununla bağlı hər cür şəraitin yaradıldığını C.Ravazinin diqqətinə
çatdırıldı. Arxiyepiskop C.Ravazi öz növbəsində Azərbaycanda ümum -
bəşəri dinlərə göstərilən qayğı və tolerantlıqdan böyük məmnunluğunu
ifadə etdi və buna görə Azərbaycan Hökumə tinə təşəkkürünü bildir -
məklə ölkəmizdə mədəniyyətlərarası dialoq mövzusunda keçirilmiş
konfransı yüksək qiymətləndirdi. Səmimi şəraitdə keçirilmiş danışıqlar
zamanı Azərbaycan və Vatikan arasında mədəniyyət sahəsində əmək -
daşlıq perspektivləri müzakirə edildi.

2011-ci ilin aprel ayında Bakıda təşkil olunacaq  Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu ilə bağlı  İşçi Qrupunun  2010-cu
ilin may, sentyabr və dekabr aylarında Fransanın Paris şəhərində
iclasları keçirilmişdir. İşçi qrupun iclaslarında Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin nümayəndələri ilə yanaşı YUNESKO-nun, Avropa
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Şurasının, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının, Şimal-Cənub Mərkə -
zinin və digər təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişlər. İşçi Qrupunun
iclasları zamanı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndə heyəti
Fransanın Mədəniyyət və İnformasiya Nazirliyi, Luvr Muzeyi və
Euronews telekanalının nümayəndələri ilə müvafiq görüşlər keçirmiş,
bəzi ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmişlər.

Cari ilin 5-7 may tarixində Avropa Şurasının Mədəniyyət üzrə
Rəhbər Komitəsinin bürosunun və plenar sessiyanın iclaslarında Fo -
rumla bağlı müzakirələr aparılmışdır. Azərbaycan tərəfindən bildi ril -
mişdir ki, bu Forum  2008-ci ilin 2-3 dekabr tarixində Bakıda keçirilən
Avropa Şurası Mədəniyyət Nazirlərinin Konfransında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən əsası qo yu -
lan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqinə dair “Bakı Prosesi” çərçivə -
sində keçiriləcəkdir. İclaslarda AŞ-na üzv dövlətlərin nümayəndələri
Forumun keçirilməsini yüksək qiymətləndirdiklərini və Azərbaycanın
həm geosiyasi, həm də müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşduğu bir
məkanda yerləşən ölkə kimi dünyaya böyük töhfələr verəcəyini bil -
dirdilər. Avropa Şurasının foruma hazırlıq prosesində iştirak edəcəyi
təşkilatın katibliyinin nümayəndələri tərəfindən vurğulanmışdır. 

17-18 may 2010-cu il tarixində Moldova Respublikasının
Qaqauz Yerinin Komrat şəhərində TÜRKSOY-un Mədəniyyət
Nazirlərinin Daimi Şurasının 27-ci Dönəm Toplantısı keçirilmişdir.
Toplantıda nazir Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir. Tədbirdə TÜRKSOY-un fəaliyyəti, Rusiya Federasi -
ya sının təşkilata müşahidəçi statusunda qəbul edilməsi, TÜRKSOY-
un növbəti il üçün fəaliyyət planı, 2011-ci ilin üzv ölkələrdə tatar
poeziyasının klassiki Abdulla Tukay ili kimi elan edilməsi və s.
məsələlər müzakirə olundu. İclasda 2011-ci ilin tatar şairi Abdulla
Tukay ili kimi elan olunması, Novruz bayramının BMT-nin Nyu-
Yorkdakı qərargahında qeyd edilməsi, “İstanbul-Avropa Mədəniyyə -
tinin Paytaxtı” tədbirləri çərçivəsində 2010-cu ilin 23 iyul tarixində
“Koroğlu” operasının tamaşasının təşkili, mədəniyyət və incəsənət
sahəsində xidmətlərə görə təsviri incəsənət, musiqi yara dıcılığı, balet
sənəti və kino sahələrində TÜRKSOY mükafatla rının təsisi,
Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə “Şərq-Qərb” Kino Festivalı
çərçivəsində Türk Dünyasına dair Beynəlxalq Kino Festivalının
təşkili, TÜRKSOY-un 2011-ci il üçün Fəaliyyət planının təsdiqi,
Türkiyə Respublikası mədəniyyət və turizm naziri Ərtoğrul Günayın
növbəti müddət üçün dövrü koordinator seçilməsi, Türkdilli ölkələrin
Nazirlər Şurasının XVIII iclasının 2010-cu il noyabr ayında Türkiyə
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Respublikasının Ankara şəhərində keçirilməsi qərara alındı.
2010-cu ilin 20 may tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi -

nin dəstəyi ilə Muzey mərkəzində  Ümumdünya “Dialoq və İnkişaf
üçün Mədəni Müxtəliflik” Günü münasibətilə keçirilən YUNESKO-
nun “Mədəni Özünüifadə Müxtəlifliyinin Qorunması və Təşviqinə
dair Konvensiyası”nın Təqdimat Mərasimi keçirilmişdir. 

23-28 may 2010-cu il tarixində Səudiyyə Ərəbistanının Ər-
Riyad şəhərində “İslam dövlətlərində memarlıq irsi və onun mədəni
və iqtisadi inkişafda rolu” mövzusunda birinci Beynəlxalq Konfransda
iştirak etmək üçün nazir Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə
heyəti 2010-cu il mayın 23-dən 26-dək Səudiyyə Ərəbistanı
Krallığında səfərdə olmuşdur.

25 may tarixində Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən
konfrans iştirakçılarına mədəni irsin və qədim tarixə malik şəhərlərin
qorunması ilə bağlı məruzə təqdim edildi. Qeyd olunan məruzə
konfrans iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla dinlənildi.

Hesabat dövründə Braziliyada BMT Sivilizasiyalar Alyansının
3-cü Qlobal Forumunda Nazirliyin iştirakı təmin olunmuşdur. 

2010-cu ilin 22-24 iyun tarixində Fransa Respublikasının Paris
şəhərində YUNESKO-nun Baş Qərargahında Qeyri-maddi mədəni
irsin qorunması üzrə Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin Baş
Assambleyasının üçüncü sessiyasında Mədəniyyət və Turizm Nazirli -
yi nin nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Sessiya zamanı YUNESKO-
nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası
Komitəsinin və Konvensiya katibliyinin görülmüş işlər barədə
məruzələri dinlənilmiş, Konvensiyanın fəaliyyət qaydaları nəzərdən
keçirilmiş və üzv dövlətlər tərəfindən edilmiş dəyişiklikər müza kirə
olunmuşdur. Bununla yanaşı Qeyri-maddi Mədəni İrs Fondunun
maddi imkanlarından istifadə etmə qaydaları və Katibliyin dəstəklən -
məsi məqsədilə büdcədən kənar resursların cəlb etmə prosedurları da
müzakirə olunmuşdur. Eyni zamanda, sessiyada YUNESKO-nun
Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumət lərarası Komi -
təsinə 12 yeni üzv dövlətin seçilməsi ilə bağlı seçkilər keçiril miş dir.
Azərbaycan Respublikası da bu Komitəyə öz namizədli yini irəli
sürmüşdür. Səsvermə zamanı Azərbaycan Respub li kası 72 səslə
Komitənin üzvü seçilmişdir. Ermənistan da öz namizəd liyini irəli
sürmüş, lakin səsvermə zamanı cəmi 19 səs toplamış və üzv seçilə
bilməmişdir. Sözügedən komitənin üzvləri hər il YUNESKO-ya
təqdim olunan qeyri-maddi irs nümunələrinin namizədlik fayllarını
nəzərdən keçirir və rəylərini bildirirlər. 
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Azərbaycanda Gürcüstanın Mədəniyyət Günlərinin keçirilməsi
ilə əlaqədar, habelə Azərbaycan-Gürcüstan Mədəniyyət üzrə altkomis -
si yanın ikinci iclasında iştirak etmək məqsədilə Gürcüstanın Mədəniy -
yət, Abidələrin Mühafizəsi və İdman Nazirinin müavini xanım Marine
Çoqoşvili 2010-cu il 21-24 iyun tarixində Azərbaycana səfər etmişdir.
22 iyun 2010-cu il tarixində Azərbaycan Dövlət Opera və Balet
Teatrında Azərbaycanda Gürcüstan Mədəniyyət Günlərinin rəsmi
açılış mərasimi keçirildi. Çıxış edənlər iki ölkə arasında əməkdaşlığın
möhkəmlənməsi və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı üçün
qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin əhəmiyyətini qeyd etdilər.  

Gürcüstan nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri çərçivəsin -
də Azərbaycan-Gürcüstan mədəniyyət üzrə altkomissiyanın ikinci
iclası keçirildi. İclas zamanı tərəflər iki ölkə arasında mədəniyyət
əlaqələrinin müsbət inkişaf dinamikasını qeyd edərək bu sahədə
əməkdaşlığın gələcək genişləndirilməsinin əsas istiqamətlərini
müəyyənləşdirdilər. 

Hesabat dövründə Vatikanın Mədəniyyət üzrə Pontifik Şurası -
nın Prezidenti Arxiyepiskop Canfranko Ravazinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətinin 14-18 iyun 2010-cu il tarixində Azərbaycan
Respublikasına səfəri təşkil edilmişdir. Nümayəndə heyətinin
tərkibinə Vatikanın Səfiri (Nunsi) Arxiyepiskop Klaudio Qucerotti və
keşiş Teodore Maskarenyas daxil idi. Azərbaycana səfəri çərçivəsində
C.Ravazi mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi məqsədilə
Bakı Pravoslav Kilsəsi, həmçinin dağ yəhudilərinin sinaqoqunu
ziyarət etmiş, dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri Semyon İxiilovla görüş
keçirilmişdir. Bu görüşlər zamanı dini təriqətlər arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində gələcəkdə görüləcək tədbirlərlə bağlı
müzakirələr aparılmışdır. 

2010-cu ilin 13-14 sentyabr tarixində Fransanın Paris şəhərində
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu İşçi qrupunun
növbəti iclası və növbəti günlərdə forumla bağlı YUNESKO katibliyi,
YUNESKO və Luvr muzeyi ilə əməkdaşlıq məsələlərinə dair
danışıqların aparılması məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
nümayəndə heyəti Fransanın Paris şəhərində səfərdə olmuşdur.

2010-cu ilin 15 sentyabr tarixində Fransa Mədəniyyət və
İnformasiya Nazirliyində görüş keçirilmiş və ikitərəfli əməkdaşlıq
məsələləri, Azərbaycan İlinin Fransada qeyd edilməsinə dair fikir
mübadiləsi aparılmışdır. Hazırda ölkəmizin Fransadakı səfirliyi bu
istiqamətdə müvafiq işlər həyata keçirir.

Səfər zamanı Azərbaycan nümayəndə heyəti Luvr Muzeyinin
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direktoru Anri Luaretlə görüş keçirmişdir. Görüşdə Azərbaycanın xal -
ça üzrə sənətkarlarının Luvr muzeyində araşdırma aparmaları, semi -
narlarda iştirakı, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində təsviri sə nət
və gələn ildə açılışı nəzərdə tutulan Xalça muzeyində Luvr muzeyi ilə
birgə xalça sərgisinin təşkili və muzeyin direktorunun 2011-ci ilin may
ayında Bakıya səfəri ilə bağlı razılıq əldə olunmuşdur.

Səfər çərçivəsində cari ilin 17 sentyabr tarixində Azərbaycan
nümayəndə heyəti “Euronews”  telekanalının prezidenti Filip Kayla
ilə görüş keçirmiş və görüşdə telekanalın 2011-ci ilin aprel ayında
Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
Forumunun partnyoru qismində çıxış etməsi, tədbirin telekanal
vasitəsilə yayımlanması və təbliğinə dair müzakirələr aparılmışdır. 

2010-cu ilin 23-25 sentyabr tarixində mədəniyyət və turizm
naziri Əbülfəs Qarayev Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində, Make -
do niyanın sədrliyi ilə Skopyedə keçirilmiş Avropa Mədəniyyət
Nazirlərinin Konfransında iştirak etmişdir. 

Konfransda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət
nazirləri və nazir müavinləri, Avropa Şurasının Mədəniyyət, Təhsil,
Gənclər və İdman məsələləri üzrə baş direktoru xanım Gabriella
Battaini Draqoni və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər. Avropa
Şurasının Mədəniyyət, Təhsil, Gənclər və İdman məsələləri üzrə baş
direktoru xanım Gabriella Battaini Draqoni və Avropa Şurasının
Mədəniyyət, Mədəni və Təbii irs üzrə direktoru Robert Palmer ilə
keçirilmiş görüşdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası (AŞ) arasında
mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq, 2011-ci ildə Bakıda keçiriləcək
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası dialoq Forumunda Avropa Şurasının
tərəfdaşlığı məsələləri müzakirə olunmuşdur. 

Səfər çərçivəsində Əbülfəs Qarayev Bolqarıstan, Çernoqoriya,
Xorvatiya, Serbiya və Makedoniyanın mədəniyyət nazirləri ilə
ikitərəfli görüşlər keçirmişdir. 

2010-cu ilin 26-29 sentyabr tarixində mədəniyyət və turizm
naziri Əbülfəs Qarayev İran İslam Respublikasında keçirilmiş
Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərində iştirak etmişdir. 

Səfər zamanı Nazir İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri
Seyid Məhəmməd Hüseyni ilə  görüşmüşdür. 

Hesabat dövründə 15-19 noyabr 2010-cu il tarixdə Keniya
Respublikasının Nayrobi şəhərində keçirilən YUNESKO-nun Qeyri-
maddi mədəni irs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin V sessiyasında
nazir Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi altında nümayəndə heyəti iştirak
etmişdir. Azərbaycan iclasda ilk dəfə olaraq Hökumətlərarası Komi -
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tənin üzvü kimi iştirak edirdi. Sessiyada “Azərbaycan Respublika -
sında Azərbaycan ənənəvi xalçaçılıq sənəti”-nin YUNESKO-nun
Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına
daxil edilməsi qərara alınmışdır. Bu qərar beynəlxalq səviyyədə xalça
sənətinin Azərbaycan mədəni irsinin ən qədim nümunələrindən biri
olduğunu bir daha təsdiqləmiş oldu.

22-25 noyabr 2010-cu il tarixdə Fransanın Paris şəhərində
YUNESKO-nun Silahlı Münaqişə Zamanı Mədəni Sərvətlərin
Qorunması üzrə Komitəsinin 5-ci sessiyasında  Nazirliyin nümayəndə
heyəti iştirak etmişdir. İclas zamanı ilk dəfə olaraq, mədəni obyekt -
lərin ən güclü mühafizəsi statusu müzakirə olunmuşdur. Yaxın illərdə
Azərbaycandan Qobustan və İçərişəhərin həmin statusu alacağı
gözlənilir. 

24-25 noyabr 2010-cu il tarixdə Türkiyənin Antalya şəhərində
TÜRKSOY mədəniyyət nazirləri Daimi Şurasının XXVIII toplantısı
keçirilmişdir. Toplantıda 15-16 sentyabr 2010-cu il tarixdə İstanbulda
keçirilmiş Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının Zirvə toplantısında
TÜRKSOY-la bağlı 15. 16 və 117-ci maddələr, 2010-cu il Zəki Validi
Toqan ili çərçivəsində türkdilli ölkələrdə keçirilmiş və 2011-ci ildə
Abdulla Tukay ili çərçivəsində təşkili nəzərdə tutulan tədbirlər
haqqında məlumat verilmiş, 2011-ci ildə Novruz Bayramının BMT-
nin Baş qərargahında qeyd olunması qərara alınmışdır.

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
səfirlikləri nəzdində Mədəniyyət Mərkəzlərinin təsis edilməsi
istiqamətində 2006-cı ildən başlayaraq müvafiq işlər aparılır. Bunun
nəticəsi olaraq 2010-cu il 2 sentyabr tarixində Azərbaycan Respubli -
kası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına uyğun olaraq Özbəkistan və
Fransa Respublikalarındakı Səfirliklərimizin nəzdində Mədəniyyət
Mərkəzləri yaradılmış, Nazirlər Kabinetinə isə Mərkəzlərin nümunəvi
əsasnaməsinin Prezident Administrasiyası ilə razılaşdırılaraq iki ay
müddətinə təsdiq edilməsi tapşırılmışdı. Daha sonra Nazirlər
Kabinetinin 1 dekabr 2010-cu il tarixli Qərarı ilə qeyd olunan
Əsasnamə təsdiq edilmişdir.
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İNVESTİSİYA VƏ TEXNİKİ PROQRAMLAR 

2009-2013-cü illər üzrə “Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə 2010-cu ildə dövlət
büdcəsində dövlət investisiya xərclərinin vəsaiti hesabına tikintisi,
təmiri və yenidənqurulması nəzərdə tutulmuş obyektlərin siyahısının
layihəsi hazırlanmış, Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf
Nazirliklərinə təqdim olunmuşdur. 

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının binasında
təmir-yenidənqurma və abadlaşma işləri başa çatmışdır.

İncəsənət Muzeyinin keçid korpusunun, Azərbaycan Xalçası və
Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin tikintisi, “Nizami”
kinoteatrının binasında təmir-yenidənqurma işləri davam etdirilir.

Opera və Balet Teatrının binasında təmir-yenidənqurma işləri
üzrə layihə-smeta sənədləri hazırlanır.

”Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin tikintisi üzrə 9
qaldırıcı qurğunun hazırlanması, alınması, quraşdırılması, xarici
elektrik və qaz təchizatı işlərinin yerinə yetirilməsinə, otel binasının
və s. obyektlərin tikinti işlərinə başlanılmışdır. Xarici su və
kanalizasiya sistemlərinin tikintisi istiqamətində hazırlıq işləri başa
çatmışdır.

Qobustan Dövlət Tarix-Bədii Qoruğunda muzey və inzibati
binanın tikinti işləri, Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının binasında
təmir-yenidənqurma işləri başa çatmaq üzrədir.

Azərbaycan Etnoqrafiya muzeyinin yaradılması üzrə layihə -
ləndirmə işlərinin təşkilinə başlanılmışdır.

Bakı şəhərində Qara Qarayev adına 8 nömrəli musiqi məktə -
binin əsaslı təmiri üzrə işlər davam etdirilir.

“Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-memarlıq Qoruğu üzrə layihə -
lən dirmə işləri başa çatmaq üzrədir.

Ağdam Dövlət Dram Teatrı binasının təmiri və bərpası üzrə
tikinti işləri davam etdirilir.

Şəki şəhərində M.F.Axundzadənin ev muzeyində təmir işləri
üzrə layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır. 

Şəki şəhərində Aşağı Karvansarayın bərpası işləri davam
etdirilir.

Salyan rayonunda qəza vəziyyətində olan “Cümə məscidi”nin
bərpasına başlanmışdır.
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Gəncə şəhərində “Şah Abbas” Karvansarayının bərpası üzrə
layihə sənədləri hazırlanmışdır və mədəniyyət obyektlərinin maddi-
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün digər tədbirlər həyata
keçirilmişdir. 

“Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri”
maddəsi ilə maliyyələşdirilən mədəniyyət və turizm obyektlərinin
təmir-bərpası ilə əlaqədar aşağıdakıları qeyd etmək olar:

- Hacıqabul rayon Mədəniyyət evinin təmir-yenidənqurma işləri
başa çatdırılmışdır.

- Göyçay şəhərində Rəsul Rzanın ev muzeyinin təmir-bərpası
başa çatdırılmışdır.

- R.Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının
binasında əsaslı təmir işləri davam etdirilir.

- Şirvan şəhərində Mədəniyyət evinin əsaslı təmiri başa
çatdırılmışdır.

- Quba şəhərində B.Səfəroğlu adına rayon Mədəniyyət evində
təmir işləri başa çatmışdır.

- “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunda təmir işləri
bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq başa çatdırılmışdır.

- C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının əsas
binasında “Salnamə” studiyası və “Azərbərpa” ETLİ üçün ayrılmış iş
otaqlarında təmir işləri bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq başa
çatdırılmışdır.

- Azərbaycan Turizm İnstitutunun binasında tikinti işləri davam
etdirilir.

- Əmircan qəsəbəsində S.Bəhlulzadənin ev muzeyində təmir
işləri başa çatdırılmışdır.

- “Xınalıq” Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğunda
muzey və inzibati binaların tikintisi və Quba rayonu 1-ci Nügədi
kəndində məscid və minarənin bərpası üzrə layihə-smeta sənədləri
hazırlanmışdır.

- “Yanar dağ” Dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunun
muzey və inzibati binasının tikintisi və ətraf sahənin abadlaşdırılması
üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması davam etdirilir.

- Bakı şəhəri, Bayıl qəsəbəsində C.Hacıyev adına 3 nömrəli Uşaq
musiqi məktəbinin əsaslı təmiri üçün layihə sənədləri hazırlanmışdır.

- Bərdə rayonunda “Allah-Allah” türbəsinin bərpası üzrə layihə-
smeta sənədləri hazırlanmışdır.
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MALİYYƏ-İQTİSADİYYAT

Hesabat dövründə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə  Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 oktyabr tarixli 809 nömrəli
Fərmanının və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 30
yanvar 2010-cu il tarixli 20s saylı Sərəncamının icrası ilə əlaqədar
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin o cümlədən, “Mərkəzi Aparat”,
“Mədəniyyət və Turizm”, “Təhsil” bölmələrinin xərc maddələri
nəzərə alınmaqla mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşən müəssisə
və təşkilatlar üzrə 2011-ci il və sonrakı 3 il üçün büdcə və
büdcədənkənar layihələri hazırlanmış, son təhlili aparılmış, ona uyğun
hazırlanmış proqramlar, habelə ölkənin iqtisadi və sosial inkişaf
konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri müəyyən edilmiş qaydada
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.

Hesabat dövründə Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin
təhlili aparılmış, ölkədə və xaricdə keçirilən hökumət və yubiley
tədbirləri, mədəniyyət günləri, xarici ezamiyyələr, müsabiqələr üzrə
xərclər smetaları müvafiq əmrlərə əsasən hazırlanmışdır.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2010-cu il büdcəsində
maddələr üzrə yerdəyişmələrlə əlaqədar «Mədəniyyət», «Turizm» və
«Təhsil» bölmələri üzrə yeni xərclər smetası hazırlanaraq təsdiqə
təqdim edilmiş və müəssisələrə çatdırılmışdır.

2010-cu il ərzində rüblər üzrə “Mərkəzi Aparat”, “Mədəniyyət
və Turizm” və “Təhsil” bölmələrində dövlət büdcəsinin mərkəzləş -
dirilmiş xərclərindən maliyyələşən müəssisələrin və təsərrüfat təşki -
latlarının balansları qəbul edilib və icmalı hazırlanaraq Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinə, Statistika Komitəsinə və yerli
statistika idarəsinə təqdim olunmuşdur. 

Hesabat dövründə regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı, Yoxsulluq
və Məşğulluq üzrə Dövlət Proqramlarının icrası ilə bağlı müvafiq
məlumatlar hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət
büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif
Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının
tənzimlənməsi haqqında” 27 sentyabr 2010-cu il tarixli, 166 nömrəli,
“Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən bir sıra təşkilatlarda çalışan
işçilərin aylıq vəzifə maaşları haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 12 sentyabr tarixli 211 nömrəli
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qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 29 oktyabr 2010-cu il
tarixli, 191 nömrəli və “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra
təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları haqqında” 3 noyabr
2010-cu il tarixli, 199 nömrəli qərarlarının icrasını təmin etmək
məqsədilə müəssisələrin yeni ştat cədvəli və xərclər smetası
hazırlanmışdır.

“Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələ -
rinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”na Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 2010-
cu il 20 iyul tarixli 4-2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Ədliyyə
Nazirliyində 2010-cu il 28 iyul tarixində 3953 nömrəli şəhadətnamə
ilə dövlət qeydiyyatına alınmış əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir.

“Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
strukturunda olan uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin
inzibati və xidmətedici heyət işçilərinin say normativləri” işlənib
hazırlanmış və baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilmişdir. 

“Şəhər (rayon) Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərinin
(MKS-lərin), habelə MKS-lərə daxil olan şəhər, qəsəbə və kənd
kitabxana filiallarının nümunəvi strukturu və ştatları haqqında” təlimat
işlənib hazırlanmış və razılaşdırılmaq üçün Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir. 

“Büdcədən maliyyələşən mədəniyyət və turizm işçilərinin
əməyinin ödənilməsi sistemi, növləri və məbləği” və “Qismən
büdcədən maliyyələşdirilən teatr, konsert, sirk müəssisələrinin
işçilərinin əməyinin ödənilməsi sistemi, növləri və məbləği” işlənib
hazırlanmış və layihəsi baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilmişdir.
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KADRLARLA İŞ

Mədəniyyət və turizm sahəsində dövlət kadr siyasətinin həyata
keçirilməsi istiqamətində «Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanununun, «Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Qulluqçularının Reyestrinin aparılması Qaydaları»nın və bu məsələyə
aid digər normativ-hüquqi aktların icrası ilə bağlı zəruri işlər
görülmüşdür. 

Dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin
tutulması üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən 2010-cu il
ərzində elan edilmiş müsahibə və müsabiqələrə ümumilikdə 29 yer
təqdim olunmuşdur.

İnzibati vəzifələrin altıncı təsnifatına uyğun olan vakant yerlərin
tutulması məqsədilə keçirilən müsahibələrdə müvəffəqiyyət qazanan
namizədlər işlə təmin olunmuşdur.

5 fevral 2010-cu il tarixində elan edilmiş müsabiqəyə 12 vakant
yer təqdim olunmuşdur. 

Təqdim olunan 12 yerə ümumilikdə 290 namizəd müraciət
etmiş və onlardan 47 nəfər test mərhələsində, 16 nəfər isə söhbət
mərhələsində müvəffəqiyyət qazanmışdır. Nəticədə mövcud vakant
vəzifələrin hər birinə namizədlər təyin olunmuşdur. Digər namizəd -
lərin sənədləri isə Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya
göndərilərək ehtiyat kadrlar siyahısına salınmışdır.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kadr sahəsində struktur
dəyişikliyinin aparılması və Nazirliyin nomenklaturasına daxil olan
təşkilatlarda dəyişikliklərin edilməsi ilə əlaqədar müvafiq işlər
görülmüşdür. Belə ki, hesabat dövründə 15 vəzifə Nazirliyin vəzifələr
nomenklaturasından çıxarılmış, 9 vəzifə isə daxil edilmişdir.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində aparılan məqsədyönlü
işlərin səmərəliliyini artırmaq  və günün tələblərinə uyğun qurulması
məqsədilə İqtisadiyyat və Maliyyə və uçot şöbələri birləşdirilərək yeni
Maliyyə-iqtisadiyyat şöbəsi, həmçinin Kinematoqrafiya şöbəsinin
filmlərin dövlət reyestri sektoru və filmlərin istismarı və təbliği
sektoru birləşdirilərək, yeni filmlərin təbliği və qeydə alınması sektoru
yaradılmışdır.

Cari il ərzində Nazirliyin nomenklaturasına daxil olan vəzifələrə
74 nəfər yeni işçi təyin olunmuş, həmin müddət ərzində 45 nəfər işçi
müxtəlif səbəblərdən tutduqları vəzifələrdən  azad edilmişdir. 
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Nazirliyin 20 əməkdaşına “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbay -
can Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinə əsaslanaraq müvafiq
ixtisas dərəcəsi verilmişdir. 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən müsa -
biqəyə çıxarılan vakant vəzifələrin tutulmasında Nazirliyin sisteminə
daxil olan müəssisələrin əməkdaşlarının da iştirak etmələrini təmin
etmək məqsədilə tabelikdə olan müəssisələrə müraciət edilmişdir.

Dövlət qulluqçularının ixtisas artırması məqsədilə təşkil edilən
seminarlarda əməkdaşların iştirakı təmin edilmişdir. Belə ki, il ərzində
nazirlik və tabelikdə olan müəssisələrdən 12 əməkdaş müxtəlif
mövzularda, o cümlədən, “Dövlət qulluğunun təşkilati əsasları və
dövlətin kadr siyasəti”, “Dövlət qulluğunda insan resurslarının idarə
edilməsi sahəsində qanunçuluq və məcburilik” və ”Dövlət qulluğunda
gender bərabərliyi: praktiki tətbiq və gender yönümündən həssas
yanaşma” mövzularında, “Azərbaycan Respublikasının xarici siya -
səti”, “Dövlətin sosial siyasəti: mahiyyət, prioritetlər və həyata
keçirilmə mexanizmləri” və “Azərbaycan Respublikasında gənclər
siyasəti” mövzularında keçirilən seminarlarda Nazirlik nümayəndə -
lərinin iştirakı təmin edilmişdir.

Bir nəfər əməkdaş Nazirliyin təqdimatı əsasında Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
“Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası üzrə qiyabi təhsil üçün
həmin təhsil müəssisəsinə qəbul edilmişdir.

Hesabat dövründə, 6-9-cu təsnifatlara uyğun olan vəzifələrin
tutulması üçün Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya ilə
razılaşdırılaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin aparatında və yerli
bölmələrində olan inzibati vəzifələr haqqında məlumat toplusu
hazırlanmışdır.
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ANALİTİK TƏHLİL VƏ PROQRAM TƏMİNATI 

Hesabat ili ərzində «Azərbaycan Respublikasının inkişafı
naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli
Strategiya (2009-2013-cü illər)»nın həyata keçirilməsinin Milli
Fəaliyyət Planına daxil edilməsi üçün layihələr hazırlanmış və
müvafiq işlər aparılmışdır. 

Nazirliyin maliyyə dəstəyi ilə “Turistlər üçün coğrafi məlumat
və naviqasiya sistemi” Azərbaycanda turizm xidməti sahəsində
informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı layihələr hazırlanmış
və “guidemap.az”, “guide_map.az” və “guide-map.az” domenlərində
yerləşdirilmişdir. Sistemdə turizm əhəmiyyətli obyektlər, tarixi
mədəni abidələr, servis mərkəzləri, yanacaqdoldurma məntəqələri,
şəhərin diqqətəlayiq yerləri, eləcə də küçələrin adları və s.
müəssisələr, obyektlər haqqında məlumatlar vardır. Bununla yanaşı
sistemdə həmin obyektlərin peyk vasitəsi ilə təyin edilmiş coğrafi
koordinatları, piktoqramları, fotoşəkilləri də öz əksini tapmışdır. 

Sistemin köməkliyi ilə Azərbaycan üzrə istənilən marşrutu
seçmək, ora getmək üçün ən qısa yolu təyin etmək, həmçinin həmin
marşrut üzrə yerləşən  lazımlı obyektlər haqqında məlumatlar əldə
etmək mümkündür. 

Hesabat dövründə Nazirliyin veb səhifəsində məlumatların
yeniləşdirilməsi işləri mütəmadi olaraq həyata keçirilmişdir.

Nazirliyin kompüter şəbəkə sistemi təkmilləşdirilmişdir.
Proqramla işləmək, məlumat bazasına informasiyaları daxil etmək
məqsədilə Nazirliyin əməkdaşları üçün treninq kurslar keçirilmişdir. 

“Qeyri-maddi mədəni abidələrin siyahısının tərtibinin sistemləş -
dirilməsi üçün” proqram təminatı və 10 minə qədər qeyri-maddi
mədəni irs abidələrinin siyahısı toplanmışdır. Yeni məlumatların
toplanması, elektron formada yığılması və sistemləşdirilməsi
istiqamətində müvafiq işlər aparılır.

Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan
tarixi abidə, heykəl və monumentlərin reyestr qeydiyyatının həyata
keçirilməsi üçün tarixi abidə, heykəl və monumentlərin reyestri
proqramı hazırlanmışdır. 

Sentyabr ayından başlayaraq şəhər, rayon Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemlərinin mərkəzləşdirilmiş domen ünvanları
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formalaşdırılmışdır. Kitabxanaların mövcud veb saytlarının vahid
domen (libnet.az, libraries.az, cls.az) adına bağlanılması, idarə
edilməsi, saytların məlumatlarının bir serverdə yerləşdirilməsi,
təhlükəsizliyin təmin edilməsi işləri görülmüşdür.

www.cls.az (Central Library Sistems) Kitabxanaların saytları
vahid domen adına bağlanaraq subdomen adları (www.barda.cls.az,
www.agsu.cls.az və s.) almışlar.

Hər bir kitabxananın subdomen adına uyğun e-mail
(barda@cls.az, agsu@cls.az və s.) ünvanı verilmişdir. Bununla da
bütün kitabxanaların domen adları sistemləşdirilmişdir.

Hesabat dövründə 147 saylı telefon məlumat sisteminin işi
təmin edilmiş, sistem təkmilləşdirilmişdir. Sistem vasitəsilə yay
turizm mövsümü ilə bağlı məlumatların alınması üçün Bakı Turizm
İnformasiya  Mərkəzi ilə əlaqənin yaradılması, digər məlumatların
əldə edilməsi təmin edilmişdir. İndiyə qədər sistemə 151010 zəng
daxil olmuşdur. Turizm mövsümü ilə əlaqədar Turizm informasiya
mərkəzinə may ayından sentyabr ayının sonuna qədər 45150 zəng
daxil olmuşdur. 

Hesabat dövründə “İnformasiya texnologiyalarının işdə tətbiqi”
adlı metodik vəsait hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən və xüsusi əhəmiy -
yət kəsb edən heykəllərin, monumental heykəltəraşlıq abidələrinin,
xatirə-memorial və memarlıq komplekslərinin reyestri sisteminin
proqram təminatının ilkin variantı hazırlanıb istifadəyə verilmişdir.
Həmçinin Nazirlikdə İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
inkişaf strategiyası konsepsiyası hazırlanıb müzakirəyə verilmişdir.

Regionlar üzrə «Elektron hökumət» Dövlət Proqramının
icrasının təmin edilməsi ilə bağlı zonalar üzrə şəhər (rayon) mədəniy -
yət və turizm idarələrinin (şöbələrinin) işinin təşkilində informasiya
texnologiyalarının tətbiqi, müəssisələrin fəaliyyətinin günün tələbləri
səviyyəsində qurulması, müasir dövrdə informasiyanın əhəmiyyəti,
yeni texnologiyaların işdə tətbiqi ilə bağlı seminarlar keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 11 aprel
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci
illər üçün Dövlət (Elektron Azərbaycan) proqramı”nın 7.2.2.1
bəndinin icrası ilə əlaqədar müvafiq işlər aparılmışdır.
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REGİONLARLA İŞ

Hesabat dövründə respublikanın müxtəlif bölgələrində
regionların mədəni inkişafı ilə bağlı müvafiq işlər görülmüşdür.

Fevral ayı ərzində Xırdalan, Masallı, Mingəçevir və Zaqatala
şəhərlərində zonalar üzrə özfəaliyyət rəqs kollektivlərinin «Çal oyna
– 2010» respublika baxış-müsabiqəsi keçirilmişdir.

Mart ayının 20-də Bakı şəhərində keçirilmiş «Novruz» bayramı
şənliklərində regionlarda fəaliyyət göstərən 18 şəhər və rayon folklor
kollektivinin iştirakı, kənd təsərrüfatı məhsullarından ibarət yarmarka,
dekorativ tətbiqi sənət nümunələrinin sərgisi təşkil edilmişdir.

Mart ayının 18-də Novruz bayramı, iyun ayının 11-də Milli
Qurtuluş günü, sentyabr ayının 7-də Ramazan bayramı, noyabr ayının
11-də Qurban bayramı, dekabr ayının 27-də Dünya Azərbaycan -
lılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il ərəfəsində Salyan rayonunda mü -
vəq qəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri ilə rayon mədəniyyət
evində görüşlər olmuş və onlara ərzaq yardımı göstərilmişdir.

15-19 mart tarixində Beyləqan, Biləsuvar və Salyan
rayonlarında yerləşən qaçqın şəhərciklərində incəsənət ustalarının
iştirakı ilə Novruz şənlikləri təşkil edilmişdir.

“Yeni adlar” ədəbi gənclərin ümumrespublika müsabiqəsinin
yekunu olaraq, şeir və nəsr nominasiyaları üzrə 10 nəfər gənc qalib
olmuşdur. Aprel ayının 30-də Şamaxı şəhərində müsabiqə qaliblərinin
təltifolunma mərasimi və ədəbi-bədii gecə təşkil edilmişdir. 

Aprel ayının 12-13-də müvafiq olaraq Qəbələ və Ağdaş, oktyabr
ayının 5-6-da Quba və Xaçmaz, dekabr ayının 7-8-də Mingəçevir və
Yevlax, dekabr ayının 14-15-də Salyan və Neftçala şəhərlərində əhali
ilə bir qrup yazıçı, şair, bəstəkar, incəsənət ustalarının yaradıcılıq
görüşləri maraqla qarşılanmışdır.

Aprel ayının 22-də Sabirabadda, may ayının 25-də Astarada,
iyun ayının 23-də Şəkidə və iyun ayının 24-də Zaqatalada kənd
mədəniyyət işçiləri ilə Nazirliyin məsul işçilərinin görüşləri
keçirilmişdir. Tədbirlərdə mədəniyyət və turizm sahələrində dövlət
siyasətinin əsas istiqamətləri, Nazirliyin fəaliyyət sahələri, son
zamanlar mədəniyyət müəssisələrində aparılan quruculuq, bərpa işləri
haqqında məlumat təqdim edilmiş, mədəniyyət işçiləri ilə görüş
zamanı mövcud problemlər müzakirə olunmuş və onların həlli
istiqamətləri müəyyən edilmişdir.

Hesabat dövründə may ayının 13-də Nazirlik tərəfindən topla -
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nılmış yardım Sabirabad rayonunun təbii fəlakətdən zərər çəkmiş
ailələrinə verilmişdir. 

May ayının 17-dən 21-dək Astarada Uşaq muğam ifaçılarının
V respublika müsabiqəsi, iyun ayının 20-dən 25-dək respublikanın
sərhəd bölgələri olan Lənkəran şəhərində, Cəlilabad, Biləsuvar, Lerik,
Yardımlı rayonlarında müsabiqə qaliblərinin iştirakı ilə konsertlər
təşkil olunmuşdur.

Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının “Ləzginka”
Dövlət Akademik Əməkdar Rəqs Ansamblının may ayının 25-də
Qəbələ və may ayının 26-da Xaçmaz rayonlarında konsertləri
keçirilmişdir.

İyun ayının 22-dən 30-dək Qaxda, iyul ayının 23-dən 31-dək
Şamaxıda və oktyabr ayının 4-dən 14-dək Qusarda rəssamların
yaradıcılıq emalatxanası keçirilmişdir.   

“2010-2011-ci illər ərzində regionlardakı mədəniyyət
müəssisələrinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər planı” hazırlanmışdır.

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq rayon mədəniyyət
və turizm  şöbə müdirləri və məsləhətçiləri ilə treninqlər keçirilmişdir.

Bölgələrdə mədəniyyət və turizm sahəsində gedən prosesləri,
habelə mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinin
vəziyyətini araşdırmaq və müvafiq kömək göstərmək, mədəniyyət
müəssisələrinin fəaliyyəti və vəziyyəti ilə tanış olmaq məqsədilə
Bərdə və Tərtər rayonlarına baxış keçirilmişdir.

Oktyabr ayının 19-da Şəkidə “Milli nəfəs alətləri bayramı” və
“Samovar” sərgisi keçirilmişdir.

Noyabrın 24-26-da muğam, mahnı ifaçılığı, aşıq musiqisi,
instrumental ifaçılıq üzrə Kürdəmir şəhərində, noyabrın 25-26-da
bədii qiraət və təsviri sənət üzrə Oğuz şəhərində «İstedadlı uşaqlar»
müsabiqəsinin qaliblərinin iştirakı ilə yekun tədbir və təltifolunma
mərasimi təşkil edilmişdir.

Dekabr ayının 12-dən 18-dək Ağstafada Aşıq Şəmşir adına
Gənc Aşıqların V Respublika müsabiqəsi keçirildi.

Dekabr ayının 14-də Bərdə, dekabr ayının 15-də Tərtər, dekabr
ayının 16-da Ağdam, dekabr ayının 17-də Füzuli, dekabr ayının 18-də
Ağcabədi rayonu Taxtakörpü qəsəbəsində yerləşən qaçqın şəhər -
ciklərində incəsənət ustalarının iştirakı ilə yeni ilə həsr olunmuş
bayram tədbirləri keçirilmişdir.
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2010-cu ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ümumi 6679
sənəd daxil olmuşdur. Onlardan yuxarı təşkilatlardan 1059, xarici
ölkələrdən 591, MDB ölkələrindən 328, müxtəlif yerli təşkilatlardan
3277, vətəndaşlardan 1424 sənəd daxil olmuş və icra edilmişdir.

İl ərzində nazirlikdən 5549 məktub göndərilmişdir ki, onlardan
1456-sı yuxarı təşkilatlara, 685-i MDB və xarici ölkələrə, 4375-i
müxtəlif təşkilat və ayrı-ayrı şəxslərə ünvanlanmışdır. 

Nazirliyə daxil olan vətəndaş müraciətlərinə diqqət artırılmış,
onlara vaxtında baxılmasına ciddi nəzarət edilmişdir. Cari ilin
fevralında “2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm   Nazirliyinə daxil olmuş vətəndaş müraciətlərinə baxılması
barədə” məsələ Kollegiya iclasında müzakirə olunmuşdur.

2010-cu ildə Nazirlikdə sənədlərin elektron dövriyyəsi
sisteminin yaradılması üçün əsaslı işlər görülmüş, sənədlərlə, o
cümlədən vətəndaşların müraciətləri ilə işin, onların icrasına nəzarətin
əksər hissəsi müasir texnologiyalar və proqramlar əsasında qurularaq
həyata keçirilir. 

Hər il olduğu kimi 2010-cu ildə də Azərbaycan dövləti tərə -
findən ölkədə aparılan genişmiqyaslı islahatların davamlı inkişaf
proq ramının ayrılmaz hissəsi olaraq mədəniyyət və turizmin
yüksəlişinə böyük diqqət və qayğı göstərilmiş, Azərbaycan Respub -
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin hər iki istiqamətin tərəq -
qisinə həssas münasibəti, vaxtında qəbul etdiyi qərarlar və verdiyi
konkret göstərişlər əhəmiyyətli rol oynamış, qazanılmış uğurların əsil
təminatçısına çevrilmişdir. Yaranmış möhkəm baza, əldə edilmiş
uğurlar qarşıdakı işlərdə yeni-yeni töhfələr verəcək, xalqımızın sosial,
mədəni-mənəvi həyatının daha da zənginləşməsinə təkan verəcəkdir.   
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