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Hazırda Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoyur. Bu mərhələnin əsas hədəflərindən biri sosial sahədə
önləyici inkişaf trendinin təmin edilməsi və əhalinin
rifahının layiqli, qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun
səviyyəyə çatdırılması, habelə elmin, ictimai həyatın bütün
istiqamətlərində, eyni zamanda mədəniyyət və turizm
sahəsində yeni nailiyyətlərin əldə olunmasıdır. Bunları
nəzərə alaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 2011-ci il
ərzində öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin mədəniyyət və turizm sahələrinə dair imzaladığı fərman və sərəncamlar, Nazirlər Kabinetinin verdiyi göstəriş və tapşırıqlar, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qurmuş, ölkədə mədəniyyət və
turizm sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar bir sıra əhəmiyyətli
layihələr həyata keçirmiş, milli mədəniyyətimizin və
Azərbaycanın turizm potensialının dünyada tanıdılması,
ölkəmizin dünyanın mədəniyyət və turizm məkanına uğurla
inteqrasiya olunması, milli mədəni irsimizin, dəyər və
sərvətlərimizin qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi
istiqamətində mühüm nəticələrə nail olmuşdur.
İNCƏSƏNƏT
2011-ci ildə ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda 100-ə
yaxın dövlət əhəmiyyətli tədbir keçirilmiş, Azərbaycan incəsənət
ustalarının dünyanın ən müxtəlif ölkələrinə səfərləri təşkil edilmiş,
ölkə daxilində və xaricdə müxtəlif təsviri və tətbiqi sənət sərgiləri
nümayiş etdirilmişdir.
28 yanvar – 2 fevral tarixində “Gəncliyin səsi” adı altında
aşağıdakı silsilə tədbirlər keçirilmişdir:
- yanvarın 28-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında gənc
bəstəkarların əsərlərindən ibarət simfonik konsert;
- yanvarın 31-də Gənc Tamaşaçılar Teatrında gənc rəssamların
“Qurama” adlı sərgisi, gənc estrada və rep ifaçılarının “Canlı
klip” adlı konserti;
- fevralın 1-də Milli Kitabxanada “Yeni söz” – gənc şairlərlə
görüş;
- fevralın 2-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Milli geyim
sərgisi, gənc caz və muğam ifaçılarının konserti.
2011-ci ilin yanvar-iyun aylarında “Zamanla üz-üzə” beynəlxalq
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layihəsinin ikinci mərhələsi keçirilmişdir. Azərbaycan Dövlət Kamera
Orkestrinin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, repertuarın
zənginləşməsi, habelə kollektivin mütəmadi olaraq xarici ifaçılar və
dirijorlarla iş prosesini təşkil etmək məqsədilə bu layihə çərçivəsində
8 konsert təşkil edilmişdir. Layihədə Almaniya, Böyük Britaniya,
Ukrayna, İsveçrə, Avstriya, Türkiyə və Azərbaycan musiqiçiləri
maraqlı konsert proqramı ilə çıxış etmişlər.
14-19 yanvar tarixində Almaniyanın “Berlin-Bakı” Qalereyasında Xalq Rəssamı, akademik Ömər Eldarovun alman heykəltəraşı
Bernhard Nürnbergerlə birgə sərgisi keçirilmişdir. Sərginin açılışında
iştirak etmək üçün Xalq Rəssamı, akademik Ömər Eldarov, Kamilla
Eldarova və Ramazan Şükürov Almaniyaya ezam edilmişlər.
19-23 yanvar tarixində Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində
Azərbaycan rəssamlarının 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş əsərlərindən ibarət sərgi keçirilmişdir.
Yanvar ayının 26-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində mərhum
sənətkar, tanınmış müğənni, Xalq Artisti Baba Mirzəyevin 70 illiyinə
həsr olunmuş xatirə gecəsi təşkil olunmuşdur.
Türkiyənin Ankara şəhərində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş tədbirlər çərçivəsində TÜRKSOY
Təşkilatının fondunda toplanmış Azərbaycan
rəssamlarının
əsərlərindən ibarət sərgidə iştirak etmək üçün Xalq Rəssamı Fuad
Salayev fevralın 2-dən 5-dək Ankara şəhərinə ezam edilmişdir.
Fevral ayının 3-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında
Rusiyanın tanınmış pianoçusu Nina Koqan və Əməkdar Artist Yeganə
Axundovanın iştirakı ilə dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin
xatirəsinə həsr olunmuş fortepiano musiqisi axşamı təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü haqqında” 21 yanvar 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş tədbirlər
planına müvafiq olaraq fevral ayının 17-də Heydər Əliyev Fondunun
və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Parisin “Salle
Gaveau” konsert salonunda, aprel ayının 19-da UNESCO-nun iqamətgahında, may ayının 17-də isə Moskvanın Kreml Sarayında Azərbaycan incəsənət ustalarının konserti keçirilmişdir.
Fevralın 21-də Rusiya Akademik Böyük Teatrının səhnəsində
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının təqdimatı ilə
dahi Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq Artisti Qara Qarayevin “Yeddi
gözəl” baleti göstərilmişdir.
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Fevral ayında Xalq Artisti Əşrəf Abbasovun 90 illik yubileyi,
görkəmli tarzən, Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Bəhram
Mansurovun və Şəmsi Bədəlbəylinin 100 illiyinə həsr olunmuş xatirə
gecələri keçirilmişdir.
Fevralın 23-də Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, tanınmış sənətşünas-alim Leyla
Axundzadənin “XX əsr Dünya Təsviri İncəsənəti” kitabının təqdimat
mərasimi olmuşdur.
Fevralın 24-də V.Səmədova adına Sərgi salonunda Xocalı faciəsinə həsr olunmuş respublika sərgi-müsabiqəsi keçirilmiş, müsabiqənin nəticələrinə görə 35 rəssam müxtəlif mükafatlara layiq
görülmüşdür.
5-10 mart tarixində Moskvadakı Mərkəzi Sərgi Zalında (Manej)
keçirilən Beynəlxalq İncəsənət Festivalı çərçivəsində Azərbaycan
ekspozisiyası təşkil olunmuşdur. Tədbirdə ölkəmizi Əməkdar Rəssam
Sakit Məmmədov təmsil etmişdir. Münsiflər heyəti və tamaşaçıların
səsverməsi yolu ilə keçirilmiş müsabiqənin nəticələrinə əsasən Sakit
Məmmədov festivalın iki nominasiyası (“Rəngkarlıqda ənənələrin
saxlanılması” və “Orijinal dəsti-xəttinə görə”) üzrə birinci mükafata
layiq görülmüşdür.
Mart ayının 10-da 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 fəaliyyətlərinə zəmin yaratmaq məqsədilə təsis edilmiş “Zirvə” mükafatının
təltifolunma mərasimi keçirilmişdir. Təsviri sənət sahəsi üzrə – SSRİ
Xalq Rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı, Şöhrət ordenli Toğrul Nərimanbəyova, teatr sahəsi üzrə – U. Şekspirin “Yay gecəsində yuxu”
tamaşasına görə Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrına, musiqi sahəsi
üzrə – SSRİ Xalq Artisti, Dövlət mükafatı laureatı Fərhad Bədəlbəyliyə, kino sahəsi üzrə – Əməkdar İncəsənət Xadimi, kinoşünas Aydın
Kazımova, Azərbaycan mədəniyyətinə dəyərli töhfə üzrə – Azərbaycan
Respublikasının Xalq Artisti, Prezident təqaüdçüsü Yaşar Nuriyevə,
debüt bölməsi üzrə gənc vokalçı, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı
Cavid Səmədova “Zirvə” mükafatı təqdim olunmuşdur.
10-13 mart tarixində ASAİF (Xaricdə Təhsil alan və Məzun
Olmuş Azərbaycanlı Tələbələrin Forumu) təşkilatının “Azərbaycan
20 – Baxış 2020” adlı forumunun konsert proqramında iştirak etmək
üçün 4 nəfərdən ibarət yaradıcı qrup Fransanın Strasburq şəhərinə
ezam olunmuşdur.
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15-25 mart tarixində Azərbaycanın Xalq Rəssamı, “Şərəf”
ordenli Oqtay Sadıqzadənin 90 illik yubiley sərgisi keçirilmişdir.
14-21 mart tarixində Bakıda Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən
“Muğam aləmi” II Beynəlxalq Muğam Festivalı keçirilmişdir. Festival
çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycan, Özbəkistan, İraq, Türkiyə, Hindistan,
Misir, İran musiqiçilərinin iştirakı ilə konsertlər keçirilmiş, Heydər
Əliyev Sarayında “Muğam-latinos” adlı layihə təqdim olunmuşdur.
Bakı Caz Mərkəzində isə muğam-caz konsertləri təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı 15-24 mart tarixində
Rusiyanın Saransk şəhərində keçirilən “Həmvətənlilər” adlı IV
Beynəlxalq Teatr Festivalında iştirak etmişdir.
18-20 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının İtaliyadakı
səfirliyinin təşəbbüsü ilə Milan və Roma şəhərlərində Azərbaycan
sənətçilərinin iştirakı ilə Novruz bayramına həsr olunmuş konsert
keçirilmişdir.
Azərbaycan xalqının milli ruhunu və yaddaşını, onun daxili
aləmini bütün zənginliyi ilə yaşadan, təbiətin oyanmasının, varlığının
canlanmasının müjdəsini verən Novruz bayramı martın 19-da
Dənizkənarı Parkda təntənəli şəkildə qeyd olunmuşdur. Tədbirdə
ölkəmizin regionlarını təmsil edən 5000-ə yaxın musiqiçi iştirak
etmiş, təsviri və dekorativ tətbiqi sənət, xalq yaradıcılığı sərgiləri və
milli mətbəx nümunələri nümayiş etdirilmişdir.
23-26 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı
Səfirliyinin təşəbbüsü ilə Berlin şəhərində Novruz bayramına həsr
olunmuş tədbirdə iştirak etmək üçün Dövlət Mahnı və Rəqs
Ansamblının bir qrupu Almaniyaya ezam olunmuşdur.
Martın 31-də V. Səmədova adına Sərgi Salonunda 31 mart
azərbaycanlıların soyqırımı gününə həsr olunmuş sərgi keçirilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının inkişaf perspektivlərini müəyyən etmək, yeni teatr estetikası və Sankt-Peterburq
şəhərində fəaliyyət göstərən teatrların repertuar siyasəti ilə tanış
olmaq, habelə tanınmış rejissorların və teatr kollektivlərinin Bakıya
dəvətilə bağlı danışıqların aparılması məqsədilə Nazirliyin nümayəndə heyəti aprel ayının 1-dən 8-dək Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə ezam edilmişdir.
2-8 aprel tarixində Bakıda Qara Qarayev adına IV Beynəlxalq
Müasir Musiqi Festivalı keçirilmişdir. Festivalda Reconsil Wien
ansamblı və Roland Frayzitser, vokalçı Kaoko Amano, saksofonçu
6
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Tomas Şön (Avstriya), Askolta ansamblı və dirijor Titus Engel,
Frayburq Perkussion ansamblı və dirijor Bernard Vulf, fleytaçı Beatris
Vaqner, musiqişünas Arina Krıtska (Almaniya), skripkaçı Patrisiya
Kopaçinskaya (İsveçrə), violonçel ifaçısı Aleksandr İvaşkin (Böyük
Britaniya), musiqişünas Rauf Fərhadov (Rusiya), pianoçu Nino
Jvaniya (Gürcüstan), Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, dirijor
Rauf Abdullayev, Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri, dirijor
Vladimir Runçak, vokalçı Fəridə Məmmədova iştirak etmişlər.
Festival konsertlərində 30-dan artıq müasir, xarici ölkə və Azərbaycan
bəstəkarlarının əsərləri ifa olunmuşdur. Festival çərçivəsində elminəzəri konfrans və film təqdimatı keçirilmişdir.
6-12 aprel tarixində Muzey Mərkəzinin Sərgi Qalereyasında
Xalq Rəssamı Ağa Əli İbrahimovun fərdi yaradıcılıq sərgisi
keçirilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı aprelin 20-dən 24-dək Mərakeş
Krallığının Taza şəhərində keçirilən Uşaq Teatrı üzrə XII Beynəlxalq
Teatr Festivalında iştirak etmiş və teatrın təqdim etdiyi “Xeyir və şər”
tamaşası birinci mükafata layiq görülmüşdür.
Aprelin 23-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 mart
2010-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun
olaraq Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycan xanəndəlik
sənətinin görkəmli nümayəndəsi Cabbar Qaryağdıoğlunun 150 illik
yubileyi qeyd olunmuşdur.
- Aprelin 27-də Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan Dövlət
Rəqs Ansamblı kollektivinin 40 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi
proqram nümayiş etdirilmişdir.
- 27 aprel – 3 may tarixində Özbəkistanda II Beynəlxalq Opera
sənəti festivalı keçirilmişdir. Əməkdar İncəsənət Xadimi, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dirijoru Yalçın Adıgözəlov C. Puççininin “Toska” tamaşasında və festivalın qala konsertində çıxış
etmişdir.
Aprel ayının 29-da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında
tanınmış bəstəkar Oqtay Rəcəbovun 70 illik yubileyi keçirilmişdir.
29 aprel – 8 may tarixində Azərbaycan Dövlət İncəsənət
Muzeyində Xalq Rəssamı, görkəmli fırça ustası Hüseyn Əliyevin 100
illiyinə həsr olunmuş sərgi təşkil edilmişdir.
Dahi bəstəkar Qara Qarayevin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin
Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən yaradıcılıq gecəsində iştirak etmək
üçün 26-30 aprel tarixlərində skripka ifaçısı, Prezident təqaüdçüsü
Cəmilə Qarayusifli Moskva şəhərinə ezam olunmuşdur.
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May ayının 5-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram
Teatrında SSRİ Xalq Artisti, Azərbaycan monumental rejissurasının
görkəmli siması, Akademik Milli Dram Teatrının yaradıcılıq simasının
formalaşmasında böyük xidmətləri olan rejissor Adil İsgəndərovun
100 illik yubileyi qeyd olunmuşdur.
9-13 may tarixində Küveytdə Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri
keçirilmişdir. Mədəniyyət Günləri çərçivəsində Azərbaycan incəsənət
xadimlərinin iştirakı ilə konsertlər, “Azərbaycan dünən, bu gün” adlı
foto-sərgi və milli geyimlər sərgisi təşkil olunmuşdur. Azərbaycan
Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, “Xarı bülbül” muğam qrupunun,
Xalq Artisti Nəzakət Teymurovanın, əməkdar artistlər Anar
Hüseynovun, Cabir Abdullayevin, gənc muğam ifaçısı Vüsalə
Musayevanın, skripkaçı Səlim Abbasovun çıxışları böyük maraqla
qarşılanmışdır.
Lənkəran Dövlət Dram Teatrı may ayının 9-dan 15-dək
Türkiyənin Dənizli şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq Teatr Festivalında
S. və H. Latıpovların “Kral və əks-səda” tamaşası ilə çıxış etmişdir.
17-23 may tarixində Muzey Mərkəzinin sərgi qalereyasında
Xalq Rəssamı Mayis Ağabəyovun 70 illik yubiley sərgisi
keçirilmişdir.
23-27 may tarixində Çin Xalq Respublikasında Azərbaycan
Mədəniyyət Günləri keçirilmişdir. Tədbirdə Q.Qarayev adına
Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri (21 nəfər), Azərbaycan Dövlət
Rəqs Ansamblı (24 nəfər) və solistlər uğurla çıxış etmişlər.
Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri və
solistlərin iştirakı ilə aprel ayının 24-də Pekin Universitetinin böyük
zalında, Pekin Milli Muzeyində, may ayının 26-da Yantay şəhərində
– Opera və Balet Teatrında 28 May Respublika Günü və Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin iyirminci ildönümünə həsr
olunmuş konsertlər keçirilmişdir. May ayının 25-də qədim “Pindun”
məbədində (San Pin Qalereyası) Azərbaycan fotoqraflarının əsərlərindən ibarət “Azərbaycan ənənə və müasirliyin qovşağında” adlı
fotosərgi, milli geyim nümunələri və miniatür kitablardan ibarət sərgi
təşkil olunmuşdur.
May ayının 29-dan iyun ayının 6-dək Tatarıstan Respublikasının
Kazan şəhərində türkdilli xalqların “Nauruz” adlı X Beynəlxalq Teatr
Festivalında iştirak etmək üçün Azərbaycan Dövlət Muğam Teatrının
muğam üçlüyü və Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı Kazan şəhərinə
ezam olunmuşdur.
Ölkə teatrlarının beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi,
8
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qarşılıqlı yaradıcılıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədilə İrəvan
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı mart ayının 1-8-dək, Azərbaycan
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı may ayının 29-dan iyunun 2-dək
Gürcüstan Respublikasında qastrol səfərində olmuşdur.
İyun ayının 1-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Xalq Artisti
Sadıq Zərbəliyevin 60 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.
2011-ci ilin iyun-noyabr aylarında İtaliyada dünyanın çağdaş
incəsənətində ən nüfuzlu və mötəbər Ümumdünya Təsviri İncəsənət
Sərgisi - 54-cü Venesiya Biennalesi keçirilmişdir. İyun ayının 1-də
həmin tədbirdə Azərbaycan Pavilyonunun rəsmi açılış mərasimi
olmuşdur. Azərbaycan Biennaledə altı rəssamla - Altay Sadıqzadə,
Mikayıl Əbdürəhmanov, Aydan Salahova, Zeyqam Əzizov, Xanlar
Qasımov və Ağa Quseinovla təmsil olunmuşdur.
3 iyun tarixində Akademik Milli Dram Teatrında görkəmli teatr
və kino aktyoru, SSRİ Xalq Artisti Ələsgər Ələkbərovun 100 illik
yubileyi qeyd edilmişdir.
5 iyun 2011-ci il tarixində Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə AMOR ictimai
təşkilatının növbəti 3-cü konfransının konsert proqramında çıxış
etmək üçün bir qrup incəsənət xadimi Rusiya Federasiyasının SanktPeterburq şəhərinə ezam olunmuşdur. Tədbirdə “Natiq” ritm qrupu,
“Cəngi” rəqs ansamblı, Əməkdar Artist Tünzalə Ağayeva, Səfurə
Əlizadə, “Eurovision – 2011” mahnı müsabiqəsinin qalibləri Nigar
Camal və Eldar Qasımov iştirak etmişlər.
8-9 iyun tarixində Serbiyada Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyev və görkəmli serb yazıçısı Milorad Paviçin
heykəlləri ucaldılan “Taşmaydan parkı”nın və Novi Sad şəhərində
dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin büstünün açılış
mərasiminin konsert proqramlarında iştirak etmək üçün bir qrup
incəsənət xadimi Belqrad şəhərinə ezam olunmuşdur.
11-16 iyun tarixində Çernoqoriyanın Bar şəhərində Xalq
Rəssamı Hüseyn Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi keçirilmişdir. Tədbirdə və konsert proqramında SSRİ Xalq Artisti Fərhad
Bədəlbəyli, Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq Rəssamı Fərhad Xəlilov
və rəssam Əsmər Nərimanbəyova iştirak etmişlər.
İyun ayında Türkiyənin Ordu şəhərində “Dövlət Teatrları Opera
və Balet Əməkdaşları Fondu”nun (TOBAV) təşkilatçılığı ilə keçirilən
VII Ordu Beynəlxalq Uşaq və Gənclik Teatrları Festivalında Gəncə
Dövlət Dram Teatrı iştirak etmişdir.
21-27 iyun tarixində Lənkəran şəhərində 12 dövlət və bir
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bələdiyyə teatrının iştirakı ilə II “Yeni Teatr” respublika Festivalı
keçirilmişdir.
“Crans Montana Forum”nun bədii hissəsində iştirak etmək üçün
Əməkdar Artist Ənvər Sadıqov və pianoçu Emil Məmmədov 22-24
iyun tarixlərində Brüssel şəhərinə ezam olunmuşlar.
24-28 iyun tarixində Dövlət İncəsənət Muzeyində Əməkdar
İncəsənət Xadimi, tanınmış rəssam Hafiz Məmmədovun 90 illiyinə
həsr olunmuş sərgi keçirilmişdir.
28-29 iyun tarixində Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
20 illiyinin qeyd olunması münasibətilə keçirilmiş sərginin
“Azərbaycan günü”nün konsert proqramında iştirak etmək üçün
Azərbaycan incəsənət ustalarından ibarət nümayəndə heyəti 26-30
iyun tarixində Moskva şəhərinə ezam olunmuşdur. Konsertdə
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı, “Natiq” ritm qrupu, estrada
ifaçıları Nurlan Növrəsli və Samirə Allahverdi çıxış etmişlər.
29 iyun tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram
Teatrında görkəmli yazıçı-publisist, Xalq Yazıçısı Sabit Rəhmanın 100
illik yubileyi qeyd olunmuşdur.
İyul ayının 6-da görkəmli müğənni və bəstəkar, SSRİ Xalq
Artisti Müslim Maqomayevin yaşadığı binaya vurulmuş xatirə
lövhəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
4-8 iyul tarixində 45-ci Montrö Caz festivalı çərçivəsində 13-cü
solo piano müsabiqəsində Emil Məmmədov iştirak etmişdir.
15-18 iyul tarixində Fransada Beynəlxalq Musiqi Festivalı
çərçivəsində Ramatuel şəhərində Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının
iyirminci ildönümünə həsr olunmuş caz musiqisi gecəsi, turizm
sərgisi, habelə iyulun 17-də festivalın açılış mərasimində Q. Qarayev
adına Dövlət Kamera Orkestrinin və tanınmış pianoçu, Xalq Artisti
Murad Adıgözəlzadənin konserti təşkil edilmişdir.
14 iyul – 5 avqust tarixində Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Qəbələdə pianoçuların II Beynəlxalq müsabiqəsi və III Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilmişdir.
Festivalda Rusiya, Böyük Britaniya, İsrail, ABŞ, Norveç,
Hollandiya, İtaliya musiqiçiləri, o cümlədən “Yeni Rusiya” simfonik
orkestri, Boris Berezovski, Denis Matsuyev, Sergey Krılov, Anna
Samuil, Sergey Leyferkus, Oksana Yablonskaya, Dmitri Yablonski,
Missimiliano Pisaria və başqaları iştirak etmişlər.
Gənc pianoçular – Prezident təqaüdçüləri Nərmin Nəcəfli və
Rüstəm Zeynalov 17- 31 iyul tarixində Fransanın Bagneres de Biqorre
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şəhərində Muza Rubayskitenin ustad dərslərində iştirak etmək üçün,
Xalq Rəssamı Salxab Məmmədov və Əməkdar Rəssam Əli
İbadullayev isə Polşanın qədim paytaxtı Qneyno şəhərində
ucaldılması planlaşdırılan Azərbaycan-Polşa dostluğuna həsr olunmuş
“Dostluq” abidəsi üçün müvafiq yerin seçilməsi məqsədilə 2011-ci il
avqust ayının 14-dən 17-dək Polşanın Qneyno şəhərinə ezam
olunmuşlar.
Sentyabrın 13-də Rəssamlar İttifaqının V. Səmədova adına
Sərgi Salonunda Naxçıvan rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgi
keçirilmiş və sərginin nəfis tərtibatlı kataloqu çap olunmuşdur.
Sentyabrın 19-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı
ilə görkəmli bəstəkar, SSRİ və Azərbaycanın Xalq Artisti, Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı Fikrət Əmirovun Bakı şəhərində ucaldılmış
abidəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının məzunu, Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Prezident təqaüdçüsü, “Zirvə” mükafatçısı, istedadlı gənc müğənni Cavid Səmədovun İtaliyanın Ankona
şəhərində Ozimo Opera Akademiyasında vokal üzrə təhsilinin davam
etdirməsi təmin edilmişdir.
16-22 sentyabr tarixində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq “Bakıda
batika həftəsi” adlı sərgi təşkil olunmuşdur. Sərgidə Azərbaycan
rəssamlarının tarixi ənənələrini özündə yaşadan batika əsərləri
nümayiş etdirilmiş, tanınmış batika ustaları tərəfindən ustad dərsləri
keçirilmişdir.
Ölkə Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının dövlət
Müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü haqqında” 21 yanvar
2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun
olaraq Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Nazirliyin təşkilatçılığı
ilə 2011-ci il 18-30 sentyabr tarixində Ü.Hacıbəyli III Beynəlxalq
Musiqi festivalı keçirilmişdir. Festival tədbirlərində Yekaterinburq
Opera və Balet Teatrı, Vyana Kamera Orkestri, Macarıstanın Ferens
List Kamera Orkestri, Moskvanın “Veritas” Kamera Orkestri,
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Dövlət Kamera Orkestri,
Dövlət Xor Kapellası, “Buta” Kamera Xoru, tanınmış musiqiçilər
Aleksandr Melnikov, Yeva Tebbe, Yekaterina Levental, Je Xay Li,
Maksim Vengerov, Rauf Abdullayev, Yalçın Adıgözəlov, Murad
Hüseynov, Yeganə Axundova, Eyyub Quliyev və başqaları çıxış
etmişlər. Festival çərçivəsində “Gəncliyin səsi” layihəsi əsasında Milli
İncəsənət Muzeyində istedadlı gənclərin (Prezident təqaüdçüləri və
Beynəlxalq Müsabiqə laureatları) iştirakı ilə silsilə konsertlər təşkil
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olunmuşdur. Festival günlərində Ağcabədidəki Qarabağ Muğam Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının ifasında Ü.Hacıbəylinin “Əsli və Kərəm” operası nümayiş olunmuşdur. Festival
günlərində, həmçinin elmi konfrans və kitab təqdimatı keçirilmişdir.
Milli musiqi günü münasibətilə Azərbaycan Dövlət Musiqili
Komediya Teatrı 18-20 sentyabr tarixində Şabran və Xaçmaz
şəhərlərində səfərdə olmuş, Ü. Hacıbəylinin “Ər və arvad” tamaşasını
nümayiş etdirmişdir.
Sentyabrın 28-də Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Moskva şəhərində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının 40 illik yubileyi qeyd olunmuşdur.
Sentyabr ayının 30-da Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram
Teatrında Əməkdar Artist, Dövlət mükafatı laureatı Hamlet
Xanızadənin xatirə gecəsi keçirilmişdir.
3-7 oktyabr tarixində Azərbaycanda İran İslam Respublikasının
Mədəniyyət Günləri keçirilmişdir. Mədəniyyət Günləri çərçivəsində
Bakıdakı Muzey Mərkəzində İran incəsənət ustalarının rəsm,
dekorativ-tətbiqi sənət, foto, kitab və xalq sənətkarlığı nümunələrindən ibarət sərgi təşkil olunmuş, İran filmləri nümayiş etdirilmiş,
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində İran musiqiçilərinin konserti
keçirilmiş, Kürdəmirdə və Hacıqabulda İran nümayəndə heyətinin
ictimaiyyətlə görüşü, Gəncə şəhərində isə konsert və fotosərgi təşkil
olunmuşdur.
“Qaya” Dövlət Ansamblı “Moskonsert” mədəniyyət müəssisəsi
tərəfindən 2011-ci il 5 oktyabr tarixində Moskvada “Lujniki” İdman
Sarayında təşkil edilən “70 – 80-ci illərin əfsanələri” adlı konsertçəkilişdə iştirak etmişdir.
2011-ci il oktyabrın 6-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, 7-də
isə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli bəstəkar, Xalq
Artisti, professor Cahangir Cahangirovun 90 illiyinə həsr olunmuş
yubiley gecələri keçirilmişdir.
11-12 oktyabr tarixində Gənc caz ifaçılarının Respublika
festival-müsabiqəsi təşkil olunmuşdur.
12 oktyabr 2011-ci il tarixində Azərbaycan və Avstriya Prezidentlərinin iştirakı ilə Bakı şəhərində dahi bəstəkar V. A. Motsartın
abidəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının
iyirminci ildönümü münasibəti ilə oktyabr ayının 12-də Bişkekdə
Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının 7 nəfərlik heyətinin, 18 oktyabr
tarixində Vyanada Emil Əfrasiyab oğlunun rəhbərliyi ilə caz
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qrupunun, 19 oktyabr tarixində Londonda Rəşad Həşimovun rəhbərlik
etdiyi “Rast” qrupunun konsertləri təşkil olunmuşdur.
Əməkdar Artist Natiq Şirinovun rəhbərliyi altında “Natiq ritm”
qrupu 14-22 oktyabr tarixlərində Cənubi Koreyanın Geumsan şəhərində otuza yaxın ölkədən 60 qrupun iştirak etdiyi “World Percussion
Performance Art Festival in GeumSan” festival yarışmasında iştirak
etmiş və Qran Pri mükafatına layiq görülmüşdür.
15 oktyabr tarixində Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının
səhnəsində Kolumbiyanın tanınmış rəqs qrupunun konserti keçirilmişdir. Konsertdə Kolumbiya xalq rəqsləri, milli musiqi və ritmlər
nümayiş etdirilmişdir.
17 oktyabr tarixində “Buta” Sarayında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümünə həsr
olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Ü. Hacıbəyli adına Dövlət
Simfonik Orkestri, Dövlət Xor Kapellası, “Qaya” Dövlət Ansamblı
və solistlər çıxış etmişlər.
17-27 oktyabr tarixində Meksikanın Güanaxuato ştatında
Beynəlxalq “Cervantino” və Akapulko şəhərində “La Nao” festivallarında iştirak etmək üçün Azərbaycan incəsənət ustaları (muğam
üçlüyü və rəqs qrupu) Mexiko şəhərinə ezam olunmuşlar. Festival
çərçivəsində Mexikoda Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümünə həsr olunmuş konsertdə
Azərbaycan sənətçiləri ayrıca proqramla çıxış etmişlər.
19-24 oktyabr tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York
şəhərində fəaliyyət göstərən “The Complete Theatre Company” Teatrının rəhbəri, rejissor Enni Vardır Akademik Milli Dram Teatrının
rəhbərliyi ilə yeni müştərək layihələrin müzakirəsi üçün Bakıya səfər
etmişdir.
Musiqili Komediya Teatrının kollektivi Azərbaycan dövlət
müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü münasibəti ilə bağlı
tədbirlərdə iştirak etmək üçün 19-26 oktyabr tarixində Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində qastrol səfərində olmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı 24-27 oktyabr
tarixində Daşkənd şəhərində keçirilən “Theatre.UZ” II Beynəlxalq
Teatr Festivalında Jan Koktonun “İnsan səsi” tamaşası ilə iştirak
etmişdir.
25-29 oktyabr 2011-ci il tarixində Muzey Mərkəzinin Sərgi
Qalereyasında Marqarita Kərimova-Sokolovanın 70 illik yubiley
sərgisi keçirilmiş və rəssamın əsərlərindən ibarət kataloq çap
olunmuşdur.
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Oktyabr ayının 25-dən noyabr ayının 25-dək Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərindəki Dövlət Rus Muzeyində Azərbaycanın görkəmli fırça ustası, Xalq Rəssamı Hüseyn Əliyevin
anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş sərgi nümayiş etdirilmişdir.
26 oktyabr tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və
Balet teatrının səhnəsində dünya şöhrətli balet ulduzu, SSRİ Xalq
Artisti Nina Aniaşvilinin rəhbərlik etdiyi balet truppasının ifasında
balet tamaşaları nümayiş olunmuşdur.
18 okyabr – 12 noyabr tarixində Azərbaycanın gənc ifaçıları
Polşanın Varşava şəhərində keçirilən Beynəlxalq Mədəniyyət Orkestri
layihəsində iştirak etmişlər.
Oktyabr ayının 28-dən noyabr ayının 1-dək Azərbaycan Milli
İncəsənət Muzeyində Xalq Rəssamı Altay Hacıyevin 80 illik yubiley
sərgisi keçirilmiş, rəssamın həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitab
çap olunmuşdur.
31 oktyabr – 7 noyabr tarixində İtaliyanın Milan şəhərində
“BELLİNİEVENTİ” Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilmişdir.
Festival çərçivəsində Əməkdar İncəsənət Xadimi, Prezident mükafatçısı, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının dirijoru Yalçın
Adıgözəlov İtaliya bəstəkarı Covanni Paççininin (1796-1867)
“Rekviyem” əsərində və festivalın qala-konsertində çıxış etmişdir.
1-6 noyabr tarixində Bakıda I Beynəlxalq Kukla Teatrları
Festivalı keçirilmişdir. Festivalda 15 ölkədən 21 kukla teatrı – A. Şaiq
adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı, Qax Dövlət Kukla Teatrı,
“Bəbək” Televiziya Teatrı, Böyük Britaniyadan “Kağız kino”,
Rumıniyadan “Qonq”, İspaniyadan “Pley Ground”, Türkiyədən
“Pəmbə qurbağa”, Avstriyadan “Fiqur”, Gürcüstandan “Budruqana”
və “Multi-pulti dünyası”, Misirdən “Velı ya vel”, Başqırdıstandan
“Qursaq”, İran İslam Respublikasından “Saina”, Litvadan “Lele”,
Tatarıstandan “Ekiyat”, Estoniyadan Rauf Avşar Teatrı, Özbəkistandan Xorezm Vilayət Kukla Teatrı, Ukraynadan Poltava Akademik
Vilayət Kukla Teatrı, Həştərxandan Dövlət Kukla Teatrı, Qazaxıstandan Petropavlovsk Dövlət Kukla Teatrı iştirak etmişdir. “Azərbaycan
teatrı 2009 – 2019-cu illərdə” Dövlət Proqramının 2.15 və 2.16-cı
bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə Birinci Beynəlxalq Teatr
Konfransının və Beynəlxalq Kukla Teatrları Festivalının veb-saytı
yaradılmışdır.
Noyabrın 2-dən 6-dək Böyük Britaniya, İspaniya, Türkiyə,
Avstriya kukla teatrları mütəxəssislərinin iştirakı ilə ustad dərslər,
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noyabrın 2-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram teatrında
“Şərq və Qərbin kukla dünyası: ideya, təşəkkül, texnika” adlı elmisimpozium keçirilmişdir. Simpoziumda nüfuzlu beynəlxalq teatr
təşkilatlarının rəhbərləri – UNİMA-nın baş katibi Jak Trüdeu(Paris),
UNİMA-nın vitse prezidenti Stanislav Dubrava (Çexiya), UNİMAnın Türkiyə Milli Mərkəzinin prezidenti Mövlut Özhan, ASSİTEJ-in
prezidenti İvet Hardi (Cənubi Afrika), Teatr tənqidçiləri Beynəlxalq
Assosiasiyasının Baş Katibi Mişel Vais (Kanada), BTİ-nin Yaxın Şərq
Ölkələri üzrə koordinatoru İbrahim Assiri (Səudiyyə Ərəbistanı),
Fuceyra Beynəlxalq Monodram Festivalının direktoru Məhəmməd
Saif Əl Alkham (BƏƏ), İliya Universitetinin rektoru Levan Xetaquri
(Gürcüstan) iştirak etmişlər. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar
Teatrı ASSİTEJ-ə, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı isə UNİMA-ya
üzv seçilmişdir.
Noyabrın 4-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram
Teatrında teatr tənqidçilərinin, noyabrın 5-də Azərbaycan Dövlət
Kukla Teatrında UNİMA-nın Azərbaycan Milli Mərkəzinin ilk
toplantısı keçirilmişdir.
3 noyabr tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində ABŞ-ın
Filadelfiya şəhərində yaşayan tanınmış musiqiçi, Amerika muğam
cəmiyyətinin sədri Cefri Verbokun 60 illiyinə həsr olunmuş yaradıcılıq
gecəsi keçirilmişdir. Tədbirdə görkəmli musiqiçilər, ifaçılar və
yubilyarın sənət dostları iştirak etmişlər.
4-10 noyabr tarixində Muzey Mərkəzinin Sərgi Qalereyasında
dünyada ilk dəfə olaraq, “Fusion Doll” I Bakı Beynəlxalq Kukla
Biennalesi keçirilmişdir. Biennaledə dünyanın 9 ölkəsini (Azərbaycan, Rusiya, İtaliya, Çexiya, Belarus, Fransa, Ukrayna, Latviya,
Niderland) təmsil edən 19 kukla ustası iştirak etmişdir. Biennale
çərçivəsində “Kuklanın ikinci nəfəsi” adlı konfrans (8 noyabr)
keçirilmişdir.
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirlərdə iştirak etmək üçün noyabr ayının 14-dən
28-dək Türkiyənin İqdır, Kars, Ərdahan, Manisa, İzmir, Uşak, Dənizli,
İstanbul, Ankara şəhərlərində A. Babayevin “Xilaskar” tamaşası ilə
çıxış etmişdir.
Noyabrın 15-dən 29-dək Bakıda Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Azərbaycan Mədəniyyət Fondu və “Sweet production”
şirkətinin təşkilatçılığı ilə ənənəvi Beynəlxalq Caz Festivalı keçirilmişdir. Festival çərçivəsində məşhur caz ifaçıları Rachelle Ferrell,
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Hesabat_2011_Layout 1 28.08.2013 11:28 Page 16

Marcio Faraco, Rudresh Mahanthappa, Amina Fiqarova, De Phazz və
b. iştirak etmişlər.
Moskva şəhərində fəaliyyət göstərən “Dərviş” Teatrı noyabrın
16-17-də Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında, noyabr ayının 18də isə Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrında Elçinin “Şekspir”
və B. Vahabzadənin “Gülüstan” tamaşaları ilə çıxış etmişdir.
15-25 noyabr tarixində Hindistanda Kolkatta Jazz & World
Muzic Festivalı keçirilmişdir. Konsertlərin, sərgilərin, film
nümayişlərinin, ustad dərslərin, mühazirələrin keçirildiyi bu festivalda
Azərbaycanı Əməkdar Artist Rain Sultanov (saksofon), Ruslan
Hüseynov (bas gitara) və Yasəf Eyvazov (ud) təmsil etmişlər.
Noyabrın 18-də Heydər Əliyev Sarayında “Qaya” Dövlət
Ansamblının 50 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi keçirilmişdir.
Gecədə Azərbaycan sənətçiləri ilə yanaşı Rusiyadan, Gürcüstandan
və İsraildən populyar musiqiçilər iştirak etmişlər.
Noyabr ayının 21-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində görkəmli
xanəndə, Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Xan Şuşinskinin
anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi keçirilmişdir. Yubiley gecəsində görkəmli xanəndələr, musiqiçilər, ifaçılar
çıxış etmişlər.
21-27 noyabr tarixində Fransanın Paris şəhərində “İDEOGRAM
– Şərqi və Qərbi Avropada yaradıcılıq və tədqiqat üzrə transmilli teatr
qrupu” layihəsi çərçivəsində ənənəvi ifaçılıq sənəti mövzusunda
xüsusi treninq keçirilmişdir. İki Azərbaycan sənətçisi – muğam ifaçısı,
beynəlxalq müsabiqə laureatı, Əməkdar Artist Simarə İmanova və F.
Əmirov adına Dövlət mahnı və Rəqs Ansamblının rəqqası Emil
Pənahov öz təcrübələrini fransız artistləri ilə bölüşmək üçün bu
treninqdə iştirak etmişlər.
22-28 noyabr tarixində Muzey Mərkəzində “İncəsənət tariximizin pillələri” adlı sərgi keçirilmişdir. Sərgidə Azərbaycan rəssamlarının 1940 – 1980-ci illərdə yaratdığı nadir sənət inciləri nümayiş
etdirilmişdir. Tədbirdə Mikayıl Abdullayev, Böyükağa Mirzəzadə,
Maral Rəhmanzadə, Tahir Salahov, Nəcəfqulu İsmayılov, Cavad
Mircavadov, Əşrəf Murad, Kamal Əhməd, Fərhad Xəlilov və b. tanınmış rəssamlarının əsərləri sərgilənmişdir.
27 noyabr 2011-ci il tarixində Berlin şəhərində Azərbaycan
Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü
və “Almaniyada Azərbaycan Evi”nin yaradılmasının beş illik yubileyi
münasibətilə tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə iştirak etmək üçün 7
nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Berlinə ezam olunmuşdur.
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Noyabrın 28-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, 29-da isə
Milli İncəsənət Muzeyində Sloveniyanın tanınmış arfa ifaçısı, xanım
Moyka Zlobka Vayqlin rəhbərlik etdiyi trionun iştirakı ilə konsertlər
keçirilmişdir.
2011-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında serbiyalı dirijor Berislav Skenderoviç, İsrailli dirijor
Amos Talman, fransalı dirijor Laurent Petitqirard, İsveçrəli violonçel
ifaçısı Aleksandr Kaqanovskinin iştirakı ilə Üzeyir Hacıbəyli adına
Dövlət Simfonik Orkestrinin konsertləri keçirilmişdir.
Hesabat ilində Lənkəran (11-15 iyul), Lerik (18-22 iyul), Astara
(25-29 iyul), Şirvan (8-12 avqust), Neftçala (15-19 avqust), İmişli (2226 avqust), Qax (1-5 sentyabr), Mingəçevir (9-12 sentyabr), Gəncə (1923 sentyabr), Bərdə (20-25 sentyabr), Goranboy (23-25 sentyabr),
Ağstafa (26-30 sentyabr) və Qazax (27-30 sentyabr) Dövlət Rəsm
Qalereyalarında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirmi
illiyinə həsr olunmuş fotosərgilər keçirilmişdir. Sərgilərdə Azərbaycanın
və sərgilərin təşkil olunduğu şəhər və rayonların əldə etdiyi nailiyyətləri,
onların sosial və iqtisadi inkişafını əks etdirən fotoşəkillər nümayiş
olunmuşdur. “Paytaxtdan bölgələrə” adlı layihənin üçüncü mərhələsində Əməkdar Rəssam Sakit Məmmədov və onun tələbələrinin Qazax
Dövlət Rəsm Qalereyasında 3-6 oktyabr 2011-ci il tarixində, Ağstafa
Dövlət Rəsm Qalereyasında isə 7-10 oktyabr 2011-ci il tarixində sərgisi,
yerli sənətsevərlərlə görüşləri və ustad dərsləri keçirilmişdir. Layihə
çərçivəsində istedadlı gənc rəssam Namiq Hüseynovun Salyan Dövlət
Rəsm Qalereyasında 2-5 noyabr 2011-ci il tarixində qrafika əsərlərindən
ibarət sərgi və qalereyanın rəsm dərnəyinin şagirdləri ilə məşğələsi
keçirilmişdir. 10-12 noyabr 2011-ci il tarixində Qax Dövlət Rəsm
Qalereyasında, 21-23 noyabr 2011-ci il tarixində isə Sumqayıt Dövlət
Rəsm Qalereyasında Əməkdar Rəssam Sakit Məmmədov və onun
tələbələrinin əsərlərindən ibarət silsilə sərgilər təşkil olunmuşdur.
25-29 noyabr tarixində “Qalereya-1969” qalereyasında Təsviri
Sənət Əsərlərinin Dövlət Satınalma Komissiyasına təqdim olunmuş
əsərlərin satış sərgisi keçirilmişdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci
ildönümü münasibəti ilə 2011-ci il noyabrın 29-da Vatikanda,
dekabrın 2-də İtaliyanın Roma şəhərində Heydər Əliyev Fondunun,
Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan incəsənət ustalarının, Q. Qarayev adına
Dövlət Kamera Orkestrinin, “Natiq” ritm qrupunun iştirakı ilə
konsertlər keçirilmişdir.
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Azərbaycanın tanınmış kukla ustaları Pərviz Hüseynov və İrina
Qundorina 2-4 dekabr 2011-ci il tarixində Praqa şəhərində keçirilən
Beynəlxalq Kukla Sərgisində (Doll Prague İnternational Exhibition)
iştirak etmək üçün Çexiyaya ezam olunmuşlar.
4-10 dekabr tarixində Heydər Əliyev Fondu, Mstislav Rostropoviç Fondu və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
Bakıda V Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı keçirilmişdir. Festivalda
Rusiya, Belçika, ABŞ, Almaniya, Cənubi Koreya və Fransadan dünya
şöhrətli musiqiçilər və kollektivlər – Viktor Tretyakov, Dmitri
Yurovski, So Younq Yoon, İqnat Soljenitcın, Antverpen Simfonik
Orkestri, Qalina Vişnevskayanın Opera Mərkəzi, Ensemble Orchestral
de Paris, Lourens Foster, Jan İv Tibode və başqaları iştirak etmişlər.
12 dekabr tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr olunmuş anma
gecəsi keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının
və solistlərin ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının xor əsərləri, xalq
mahnıları səslənmişdir.
Dekabrın 9-dan 19-dək Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində
SSRİ Xalq Rəssamı Mikayıl Abdullayevin 90 illiyinə həsr edilmiş
sərgi keçirilmişdir. 19 dekabr 2011-ci il tarixində rəssamın qəbirüstü
abidəsi ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən ziyarət olunmuş,
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində M. Abdullayevin həyat və
yaradıcılığına həsr olunmuş dəyirmi masa təşkil edilmişdir.
Hesabat ilində Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında aparılan
əsaslı təmir və yenidənqurma işləri başa çatdırılmış və dekabrın 14-də
teatrın açılış mərasimi keçirilmişdir.
“Azərbaycan teatrı 2009 – 2019-cu illərdə” və “Azərbaycan
gəncliyi 2011 – 2015-ci illərdə” dövlət proqramlarında istedadlı
gənclərin dəstəklənməsi və beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi
məqsədilə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Leyli və
Məcnun” poeması əsasında eyniadlı musiqili tamaşa hazırlanmışdır.
Tamaşanın rəqslərinə ABŞ-ın Çikaqo ştatından olan istedadlı
xoreoqraf Çarliz Laurens quruluş vermişdir. Müasir janrda təqdim
edilən musiqilərdə Azərbaycanın milli musiqi alətləri olan tar,
kamança, balaban, tütək, nağara və uddan istifadə olunmuşdur.
Tamaşa 17 dekabr tarixində Heydər Əliyev sarayında nümayiş
etdirilmişdir. Leyli rolunda Natavan Həbibi, Məcnun rolunda Elşad
Xose, Məcnunun atası rolunda Xalq Artisti Alim Qasımov, Leylinin
atası rolunda Ağamirzə Məmmədov və başqaları çıxış etmişlər.
2011-ci il ərzində Azərbaycan Dövlət Rus Dram teatrında
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A. Ostrovskinin “Qurdlar və qoyunlar”, Gəncə Dövlət Dram Teatrında
M. F. Axundzadənin “Müsyo Jordan və dərviş Məstəlişah”, Şəki
Dövlət Dram Teatrında J.B.Molyerin “Jorj Danden yaxud aldadılmış
ər”, Qax Dövlət Kukla Teatrında Əhməd Orucun “Zınqırovlu pişik”,
Lənkəran Dövlət Dram Teatrında M. F. Axundzadənin “Sərgüzəştivəziri-xani-Lənkəran”, Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrında
Mark Tvenin “Şahzadə və dilənçi”, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında U. Şekspirin “Romeo və Cülyetta”, Azərbaycan
Dövlət Milli Dram Teatrında Elçinin “Teleskop” və M. F. Axundzadənin “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran” tamaşaları hazırlanmışdır.
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MƏDƏNİYYƏT SİYASƏTİ
2011-ci il ərzində Nazirlik tərəfindən muzey işi, mədəniyyət
istirahət parkları, klub işi, qeyri-maddi mədəni irs, o cümlədən aşıq
sənəti, xalq yaradıcılığı və kulinariya mədəniyyəti sahəsində bir sıra
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22
may 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycanın
regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun
təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi
tədbirlər planı”nın icrasına uyğun olaraq respublikada muzeylərin
inkişafı ilə bağlı görülən işlər davam etdirilmişdir.
Bakı şəhərində və respublikanın regionlarında muzeylərin
müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına, yeni muzeylərin yaradılmasına, muzey fondlarının komplektləşdirilməsinə, ekspozisiyaların genişləndirilməsi və
təkmilləşdirilməsinə diqqət artırılmışdır.
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçid korpusunun və
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin yeni
binasının tikintisi davam etdirilmiş, muzeylərin ekspozisiyasının
konsepsiyası üzərində iş aparılmışdır.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyində “KAMİS” sistemi ilə yaradılmış elektron məlumat bazası
əsasında “British Council”-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə
birlikdə Azərbaycan muzeylərinin müasir dövrün tələblərinə uyğun
virtual versiyasının yaradılması və internet səhifədə yerləşdirilməsi
işinə başlanmışdır.
C. Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin fondunda
qorunan materiallar əsasında muzeyin veb-saytı hazırlanmış və
təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Muzey sahəsi üzrə respublikada ilk
dəfə olaraq 3D texnologiyaları əsasında tərtib olunmuş veb-sayta
muzeyin ekspozisiyasında nümayiş etdirilən və fondlarda qorunan
eksponatların elektron variantı daxil edilmişdir. Zallar üzrə üç dildə
virtual tur təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin yaradılması haqqında” 11 iyul 2008-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Etnoqrafiya Muzeyinin baş
planının hazırlanması ilə bağlı beynəlxalq müsabiqə keçirilmişdir.
Müsabiqənin qalibləri Yunanıstan Respublikasının “Anamorphosis
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Architects”, Türkiyə Respublikasının “Starimpeks”, Azərbaycan
Respublikasının “Azeri arxdizayn MMC” şirkətləri olmuşlar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu Muzeyinin yeni binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında”
04 mart 2011-ci il tarixli Sərəncamının icrası məqsədilə muzeyin yeni
tikilmiş binasının interyerinin və ekspozisiya sahəsinin bədii tərtibatının hazırlanması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Ehtiyat Fondundan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 2 milyon manat vəsait ayrılmış, nazirlik tərəfindən keçirilmiş beynəlxalq müsabiqənin qalibi Latviya Respublikasının “Dd Studio” şirkəti ilə müvafiq
işlərin görülməsi üçün müqavilə bağlanılmış və ilin sonu üçün bütün
işlər başa çatdırılmışdır.
20-31 yanvar 2011-ci il tarixində Almaniyanın Berlin şəhərində
76-cı «Beynəlxalq Yaşıl Həftə – 2011» sərgisi nümayiş etdirilmişdir.
“Azərilmə” istehsalat birliyindən 10 ədəd xalça və xalça məmulatı,
Ş. Həbibullayevin “Əntiq əşyalar” şəxsi kolleksiyasından 30 ədəd mis
qab və muzey eksponatları əsasında hazırlanmış 2 ədəd milli geyim
replikası Berlin şəhərinə göndərilmişdir.
2-9 fevral 2011-ci il tarixində Muzey Mərkəzində fotoqraf Lalə
Ağayeva-Lambertin fərdi sərgisi keçirilmiş, tədbir KİV-də işıqlandırılmışdır.
26 fevral – Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünün respublika
muzeylərində yüksək təşkilatı səviyyədə keçirilməsini təmin etmək
məqsədilə geniş miqyasda tədbirlər keçirilmiş, muzeylərdə Xocalı
soyqırımına həsr olunmuş guşələr yeniləşdirilmiş, xatirə gecələri, tarix
dərsləri, foto və rəsm sərgiləri, hadisə şahidləri ilə görüşlər və s.
tədbirlər təşkil edilmiş, milli azadlıq uğrunda mübarizəyə həsr
olunmuş sənədli və bədii filmlər nümayiş etdirilmişdir.
2 mart 2011-ci il tarixində Muzey Mərkəzi binasının akt zalında
C. Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin virtual saytının
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Abdulla Şaiqin anadan
olmasının 130 illiyi və mənzil muzeyinin yaradılmasının 20 illiyinin
qeyd edilməsi haqqında” 26 oktyabr 2010-cu il tarixli 520 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmiş tədbirlər planına əsasən 7 mart 2011-ci il
tarixində Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında yubiley
tədbiri keçirilmişdir. Yubiley tədbirində “Abdulla Şaiqin Mənzil
Muzeyi 1991-2011” kitabının təqdimatı mərasimi də olmuşdur.
15 mart 2011-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində Xalq rəssamı, “Şöhrət” ordenli Oqtay Sadıqzadənin 90 illik
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yubileyinə həsr olunmuş sərgi təşkil edilmişdir. Sərgidə mədəni
ictimaiyyət, incəsənət nümayəndələri iştirak etmiş, tədbir KİV-də
işıqlandırılmışdır.
7-9 aprel 2011-ci ilin tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində dünya
xalqları və müxtəlif sivilizasiyalar arasında dialoq və əməkdaşlığı
təşviq etmək məqsədilə “Mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda
“Ən Yaxşı Fotoşəkil” müsabiqəsi keçirilmişdir.
Forumun sonuncu günü Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Rusiyanın Dövlət Ermitajı və Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi
arasında “İslam dünyası Şərqlə Qərb arasında” adlı sərgisinin təşkili
ilə bağlı üçtərəfli müqavilə imzalanmışdır.
Respublika muzeyləri 2002-ci ildən başlayaraq ənənəvi beynəlxalq “Muzeylər gecəsi” aksiyasına qoşulmuşdur. Bu il də geniş
tamaşaçı kütlələrinin muzeylərə cəlb edilməsi, muzeylərdə saxlanılan
milli sərvətlərimizin təbliğ edilməsi məqsədilə mayın 14-də respublikamızın şəhər və rayon muzeylərində “Muzeylər Gecəsi” təşkil
olunmuşdur. Axşam saatlarında tamaşaçılar üçün muzeylərə sərbəst
giriş şəraiti yaradılmış, muzeylərin profilinə uyğun olaraq kütləvi
tədbirlər keçirilmişdir.
18 May 2011-ci il tarixində Beynəlxalq muzeylər günü çərçivəsində respublikanın bütün muzeylərində İCOM-un Azərbaycan Milli
Komissiyasının təşəbbüsü ilə “Muzey-yaddaş” devizi altında “Molla
Nəsrəddin” jurnalının 105-ci il dönümünə həsr olunmuş “Molla
Nəsrəddin güldürür-düşündürür” mövzusunda tədbirlər keçirilmişdir.
Həmin gün “Qala arxeoloji etnoqrafik muzey-kompleksi” tərəfindən Qazaxıstan Respublikasında yerləşən “Şərqi Qazaxıstan vilayəti – memarlıq-etnoqrafik və təbii landşaft muzey-qoruğu” ilə onlayn
əlaqəsi yaradılmışdır. Bu muzeylə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
arasında uzun illərdir ki, işgüzar münasibətlər mövcuddur və onun
fondunun Azərbaycanla bağlı eksponatlarla zənginləşdirilməsi istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür. Onlayn əlaqəsində bir neçə ölkənin muzeyləri iştirak etmiş və onlar arasında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Bu əlaqələrin bundan sonra da mütəmadi olaraq davam
etdiriləcəyi barədə razılıq əldə olunmuşdur.
13 iyun 2011-ci il tarixində İCOM-un Azərbaycan Milli
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə «Silahlı münaqişələr zamanı mədəni
dəyərlərin mühafizəsi» üzrə Haaqa Konvensiyasının İkinci Protokoluna həsr edilmiş bir günlük təlim keçirilmişdir.
Azərbaycanda “Turizm ili” elan edilməsi ilə əlaqədar 27 sent22
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yabr 2011-ci ilin Ümumdünya Turizm Günü münasibəti ilə respublika
muzeylərində açıq qapı günü elan edilmişdir.
Sloveniyada Novo-Qoritsa şəhəri meriyasının və SloveniyaAzərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Sovet İttifaqı
qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin fəaliyyət göstərdiyi Nova Qoritsa
şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və M. Hüseynzadənin
Xatirə Muzeyinin yaradılması istiqamətində iş aparılmış və Azərbaycan İstiqlal Muzeyindən, Abşeron Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyindən,
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyindən eksponatlar seçilərək CD
formatında Sloveniyaya göndərilmişdir. İyun ayında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə muzeyin
rəsmi açılışı olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına
əsasən 2012-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri M.F. Axundzadənin 200 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Axundzadənin
ev muzeyində əsaslı təmir işlərinə başlanılmışdır. Eyni zamanda
Tbilisi şəhərindəki M.F. Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti
Muzeyində tədbirlərin keçirilməsi barədə muzey rəhbərliyi ilə razılıq
əldə edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin
“Kamil Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında” 19 iyul 2011-ci il tarixli
Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə 22 oktyabr 2011-ci il
tarixində Muzey Mərkəzində Rəssamın xatirə gecəsi təşkil edilmişdir.
Eyni zamanda xalça muzeyində rəssamın əsərlərindən ibarət sərgi
təşkil olunmuş, “Kamil Əliyevin xalça dünyası” kitab-albomunun
təqdimat mərasimi keçirilmiş, ustad sənətkarın həyat və yaradıcılığına
həsr olunmuş sənədli film nümayiş etdirilmiş, İçərişəhərdə yerləşən
Ev-Muzeyinə, habelə Azərbaycan Milli İncəsənət, Azərbaycan
Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət muzeylərinə ekskursiyalar
təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
ilə Avstriya Respublikasının Təhsil, İncəsənət və Mədəniyyət üzrə
Federal Nazirliyi arasında imzalanmış mədəniyyət və incəsənət sahələrində 2009-2012-ci illər üçün əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumuna əsasən 2011-ci ilin 23-29 sentyabr tarixində Azərbaycan
Milli İncəsənət Muzeyində “İn Between: Avstriya Müasir İncəsənəti”
adlı sərgi keçirilmişdir. Sərgidə Avstriya Respublikasının Təhsil, İncəsənət və Mədəniyyət üzrə Federal Nazirliyinin əməkdaşları Norbert
Riedl, Doris Karner və Karin Zimmer iştirak etmişdir. Qonaqların
Gəncə, Göygöl və Şəki şəhərlərinə də səyahətləri təşkil edilmişdir.
23
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Dövlət müstəqilliyimizin bərpa olunmasının 20 illiyi və 2011-ci
ilin Turizm İli elan edilməsi münasibətilə, həmçinin Nar bayramının
Azərbaycan xalqının qeyri-maddi mədəni irsi kimi YUNESKO-nun
“Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısı”na daxil edilməsi istiqamətində görülən işlərlə əlaqədar 16 noyabr 2011-ci il tarixində
Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərinin Mixael Plats meydanında
“Azərbaycan: Nar Məkanı” (“Azerbaijan: Terra Granata”) adlı tədbir
keçirilmişdir. Tədbirdə nar mövzusuna həsr olunmuş xalq və dekorativ
tətbiqi sənət nümunələrindən ibarət sərgi, pantomima tamaşası, eyni
zamanda nar məhsulları və nar mətbəxi nümayiş etdirilmiş, gənc
incəsənət ustalarının – xoreoqrafiya məktəbinin, Lökbatan 9 saylı
musiqi məktəbinin və Emil Əfrasiyabın rəhbərliyi altında caz-folklor
instrumental ansamblının çıxışları təşkil olunmuş, ziyarətçilərə xüsusi
sifarişlə hazırlanan nar və nargülü ornamenti ilə bəzədilmiş
kəlağayılar və müxtəlif çap məhsulları paylanılmışdır.
Tədbir çərçivəsində iki ölkə arasında mədəni mübadilənin
genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi ilə Avstriya Respublikasının Təhsil, İncəsənət və
Mədəniyyət üzrə Federal Nazirliyi arasında mədəniyyət və incəsənət
sahələrində 2009 – 2012-ci illər üzrə əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu imzalanmışdır.
Tədbir respublikanın kütləvi informasiya vasitələrində geniş
işıqlandırılmış, bu barədə məlumat nazirliyin və respublikanın internet
səhifələrində – Google, Youtube və Facebook-da yerləşdirilmişdir.
İtaliyanın Roma şəhərində müxtəlif mədəniyyətlər və dinlər
arasında dialoqun təbliği məqsədilə 2011-ci ildən başlayaraq İpək
Yolu üzərində olan bütün ölkələrə həsr olunmuş mədəniyyət və
innovasiyalar Biennalesində Azərbaycan Respublikası da iştirak etmişdir. 2011-ci il oktyabrın 20-də Bienallenin ümumi açılış mərasimi
keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının pavilyonunun açılışı isə
13 fevral 2012-ci ilə planlaşdırılmışdır.
ABŞ-ın Dövlət Departamenti tərəfindən Muzey İnkişafı və
İdarəçiliyi üzrə Beynəlxalq Liderlik proqramı təşkil edilmişdir. ABŞın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin təklifinə əsasən
proqramda iştirak etmək məqsədilə 5 nəfər muzey mütəxəssisi cari
ilin 17 sentyabr – 09 oktyabr tarixində ABŞ-ın Vaşinqton şəhərinə
ezam edilmişdir.
Dövlət muzeylərində və özəl muzeylərdə həyata keçirilən
proqramlar, mövcud ümumi idarəçilik və muzey işinin təşkili işi ilə
məşğul olan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuş bu layihə çərçi24
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vəsində müxtəlif növ muzeylərin fəaliyyəti və burada tətbiq olunan
ən son informasiya texnologiyaları, o cümlədən onlayn və rəqəmsal
xidmətlər araşdırılmışdır. Eyni zamanda layihə beynəlxalq əməkdaşlığın artırılması, peşəkarların təcrübə mübadiləsi üçün geniş imkanlar
yaratmışdır.
10-20 dekabr 2011-ci il tarixində Muzey Mərkəzində İtaliyanın
birləşdirilməsinin 150 illik yubileyi ilə bağlı «Focus on heritage» adlı
sərgi keçirilmişdir. Sərgi Azərbaycan və İtaliya arasında mədəni
əməkdaşlığın inkişafına yönəldilmişdir. 45 paneldən ibarət olan bu
sərgi YUNESKO-nun “Dünya irs siyahısı”na daxil edilmiş 45 abidə
və şəhərə həsr olunmuşdur.
Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin Əmircan qəsəbəsindəki Ev
Muzeyində əsaslı təmir, yenidənqurma, bədii tərtibat, fondun komplektləşdirilməsi işləri aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 iyun 2011-ci
il tarixli 94 nömrəli qərarına əsasən Azərbaycan Dövlət İncəsənət
Muzeyinə milli status verilmişdir.
Səməd Vurğunun Ev-Muzeyinin fondunu heykəltəraşlıq əsərləri
ilə zənginləşdirmək məqsədilə Respublika Mədəniyyət Müəssisələri
İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində saxlanılan 1 ədəd
heykəltəraşlıq əsəri («Səməd Vurğun» müəllif: Tokay Məmmədov,
ölçüsü: h-210 sm, materialı: gips) müəyyən olunmuş qaydada əvəzsiz
olaraq Səməd Vurğunun Ev-Muzeyinə verilmişdir.
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi üçün fototexnika və
kompüter avadanlığı alınmışdır.
M.S.Ordubadinin ev muzeyi təmir-bərpa və bədii tərtibat işlərindən sonra yenidən tamaşaçıların istifadəsinə verilmişdir.
Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən ev muzeylərinin mərkəzləşdirilmiş informasiya sisteminin təşkili sahəsində muzey fondlarının
elektron kataloqlaşdırılması işi davam etdirilmiş, onların veb-saytları
hazırlanmış, bu muzeylər üçün yeni inventarlar, kondisioner və
kompüterlər, həmçinin yeni eksponatlar alınmışdır.
Öz zəngin maddi-texniki bazası ilə fərqlənən Heydər Əliyev
muzey və mərkəzləri ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat yolunu
geniş işıqlandırmaqla yanaşı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi ideyasını təbliğ edən ideoloji mərkəzlər kimi fəaliyyətlərini davam etdirərək, gənclərin mədəni həyatının təşkilində əhəmiyyətli işlər görmüşdür. Muzeylərin əksəriyyətində kitabxanalar, internet şəbəkəsinə
qoşulmuş kompüter salonları, respublika və beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsi üçün şəraiti olan konfrans zalları fəaliyyət göstərir.
25
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Son bir il ərzində bu muzeylərin fondları yeni eksponatlarla
zənginləşdirilmiş, ulu öndərin bölgələrə səfərləri ilə bağlı müxtəlif
növ materiallar, onun haqqında əhalinin xatirələri video disklərə
yazılaraq fondlara daxil edilmişdir. Muzeylər müasir tipli mühafizə,
həyəcan, yanğın siqnalizasiyası sistemləri ilə təchiz edilmişdir.
Xalq şairi Hüseyn Arifin Ağstafa rayonundakı Ev-Muzeyində
əsaslı təmir işləri aparılmış, xarici və daxili interyer tamamilə
dəyişdirilmişdir. Xaçmaz, Şabran tarix-diyarşünaslıq muzeylərində,
Quba rayonundakı Heydər Əliyev Muzeyində əsaslı təmir və yenidənqurma, muzeyin ekspozisiya zallarında isə bədii-tərtibat işləri
aparılmışdır. Şabran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 1500 kv.m.-lik
ərazisində abadlıq işləri aparılaraq, rayon ərazisindən toplanmış maddi
mədəniyyət nümunələrindən ibarət açıq səma altında Etnoqrafiya
muzeyi yaradılmışdır. Hazırda Şəkidəki M.F.Axundovun Ev-Muzeyində nazirliyin vəsaiti hesabına əsaslı təmir, tikinti, bərpa işləri
aparılır. Xaçmaz Xalça Muzeyi üçün müasir standartlara uyğun yeni
bina inşa edilmiş, nazirlik tərəfindən bədii tərtibat işləri aparılmışdır.
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Muzeyinin 35 eksponatı müvəqqəti olaraq bu muzeydə nümayiş edilir. Rayonun Döyüş Şöhrəti
Muzeyi üçün yeni binanın inşası başa çatdırılmışdır.
Mingəçevir şəhərində Mingəçevir Tarix Muzeyinin yeni binası
üçün torpaq sahəsi ayrılmış, tikinti işlərinin aparılması üçün hazırlıq
işləri görülmüşdür. Naftalan şəhərində, Göyçay, Masallı, Saatlı
rayonlarında tarix-diyarşünaslıq muzeyləri üçün yeni binaların inşası
məqsədilə yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə müvafiq
tədbirlər həyata keçirilir.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin tövsiyəsinə
əsasən «Yarasa» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən respublikada fəaliyyət göstərən muzeylər müayinə olunmuş, onların siqnalizasiya sistemləri ilə təchiz edilməsi ilə əlaqədar sərf olunacaq
avadanlığın quraşdırma və istismara verilmə xərcləri hesablanmışdır.
Muzeylərin mühafizəsi ilə bağlı «Yarasa» MMC tərəfindən hazırlanmış xərclər smetası yerlərə göndərilmişdir. 2011-ci il ərzində əksər
muzeylərdə yanğın siqnalizasiya sistemlərinin quraşdırılması istiqamətində müvafiq işlər görülmüş, şəhər və rayon muzeylərində qorunub saxlanılan nadir eksponatların fərdi mühafizəsinə diqqət
artırılmışdır.
Gəncə, Oğuz, Qax, Yardımlı, Masallı, Qəbələ, Xaçmaz, Şirvan,
Lənkəran Beyləqan, Sabirabad, Saatlı, Ağstafa tarix və tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin əməkdaşları tərəfindən tarixi yerlərə ekspe26
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disiyalar təşkil edilmiş, bir çox arxeoloji, etnoqrafik, numizmatika
materialları toplanmışdır. Muzeylərin fondları ölkəşünaslığa və
diyarşünaslığa dair muzey eksponatları ilə zənginləşdirilmiş, tanınmış
şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərinə aid materialların əldə edilməsi
işi davam etdirilmişdir. Ağcabədi Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə 131
ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur ki, bu da əsasən “Qalatəpə” və
“Kamiltəpə” qədim yaşayış məskənlərində aparılan qazıntı zamanı
tapılmış məişət əşyalarıdır.
Abşeron, Yevlax, Qusar, Lənkəran, Şirvan, Masallı, Ucar, Sabirabad, Salyan, Neftçala, Kürdəmir, Şəmkir, Şəki, Biləsuvar, Yardımlı,
Zaqatala tarix-diyarşünaslıq muzeylərində əşya toplama işi davam
etdirilmişdir. Uçot-mühafizə, baş inventar, köməkçi fond, daxilolma
kitabları qaydaya salınmış, inventarizasiya işləri aparılmış, fondlarının
elektron məlumat bazasının yaradılması işi davam etdirilmişdir.
Bərpası tələb olunan eksponatlar müəyyənləşdirilmiş, 100-dən çox
eksponat Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzi
tərəfindən bərpa edilmişdir.
Lənkəranda bərpa olunmuş eksponatlardan ibarət səyyar sərgi
və seminar təşkil edilmişdir. Seminar bitdikdən sonra həmin sərginin
nümayişi Lənkəran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində bir ay müddətində
davam etdirilmişdir. Rayonda fəaliyyət göstərən muzeylərin təbliği
və tanıdılması məqsədilə Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin
rəsmi elektron saytında rayonda fəaliyyət göstərən muzeylər haqqında
məlumat yerləşdirilmiş, Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin nadir eksponatları haqqında ayrıca geniş məlumat verilmişdir. Lənkəran rayonunda fəaliyyət göstərən hər üç muzey turizm marşrutlarına daxil
edilmişdir.
Salyan Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin mövzu-ekspozisiya planı
yeniləşdirilmiş, ekspozisiya zalları üzrə mövzu bölgüsü, sitatlarda,
izahlı mətnlərdə, etiketaj və annotasiyalarda düzəlişlər aparılmışdır.
Kürdəmir Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində xidmət işinin təkmilləşdirilməsi üçün fərdi və tematik ekskursiya mətnlərinin hazırlanması
məqsədilə rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi, muzey rəhbərləri və
xidmət bölmələrinin iştirakı ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Tematik ekskursiya mətnlərinin hazırlanmasında əmək kollektivlərinin və təhsil sahəsi işçilərinin təklifləri də nəzərə alınmışdır.
Qax, Qusar, Sabirabad, Neftçala, İsmayıllı, Lahıc, Xaçmaz tarixdiyarşünaslıq muzeylərində, Zərdab rayonunda Həsən bəy Zərdabinin,
Gəncə şəhərindəki Mir Cəlal Paşayevin ev muzeylərində cari təmir
işləri aparılmış, yeni inventar avadanlıqlar, kitab şkafları alınmış,
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Oğuz, Beyləqan, Ağdaş, Zaqatala, Saatlı tarix-diyarşünaslıq muzeyləri
kompüter, rəqəmsal fotoaparat, DVD, notebook, rəngli printer,
skanerlərlə təchiz olunmuş, polis mühafizəsi ilə təmin edilmişdir.
Qazax, Qəbələ, Qusar, Beyləqan, Yardımlı tarix-diyarşünaslıq
muzeylərində kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə diqqət artırılmış,
sərgilər təşkil edilmiş, tamaşaçıların, əsasən də turistlərin sayı
artmışdır. Respublikada turizmin inkişafı istiqamətində görülən işlərin
nəticəsi kimi Lahıc, Basqal tarix və mədəniyyət qoruqları, İsmayıllı və
Lahıc tarix-diyarşünaslıq muzeyləri, Heydər Əliyev Mərkəzi rayon
üzrə tərtib olunmuş 5 turizm zonasının marşrutlarına daxil edilmişdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Luvr Muzeyi arasında
mədəni əməkdaşlığa dair Sazişə əsasən Xalça muzeyi üçün tikilən
yeni binada Luvr Muzeyinin kolleksiyasından ibarət sərginin təşkili
nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycan muzeylərinin imkanlarının öyrənilməsi və sərgi sahəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Luvr
Muzeyinin iki əməkdaşı: İslam İncəsənəti departamentinin direktoru
Sofiya Makario və Sərgi sektorunun müdiri Suraya Karkaçi 2011-ci
ilin yanvar ayının 25-dən 28-dək, muzeyin prezidenti Anri Luaret və
onun müşaviri Benua de Sent Şaman may ayının 3-dən 5-dək Azərbaycanda işgüzar səfərdə olmuşlar.
Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsi ərazisində
məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün yeni tikilmiş qəsəbədə Xocalı
rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə həsr olunmuş muzey təşkil edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil edilən «Azərbaycan
dünən və bu gün» adlı tədbir çərçivəsində Parisdə YUNESKO-nun
iqamətgahında SSRİ Xalq Rəssamı Tahir Salahovun əsərlərindən və
Azərbaycan xalça sənəti nümunələrindən ibarət sərgi nümayiş
etdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının
20-ci ildönümü münasibətilə, habelə Almaniya və Azərbaycan
arasında mədəni, iqtisadi, elmi-texniki münasibətlərin inkişaf etdirilməsi məqsədilə “Almaniyada Azərbaycan Evi” tərəfindən Berlin və
Drezden şəhərlərində “Rinay” malakofauna muzeyinin kolleksiyasından ibarət sərgi təşkil olunmuşdur. “Rinay” malakofauna kolleksiyasının rəhbəri, geoloq-alim, professor Tofiq Qarayev və sərginin
müşayiətçisi Bünyad Quluzadə bu məqsədlə 13-25 noyabr 2011-ci il
tarixində Berlin və Drezden şəhərlərinə ezam edilmişlər.
Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin qorunması, təbliği və
təşviqi məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq
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olunmuş “2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları”
Proqramı ilə əlaqədar 2011-ci il üçün Şabran şəhəri “Azərbaycanın
Əfsanələr Paytaxtı”, Lənkəran şəhəri “Azərbaycanın Folklor Paytaxtı”
və İsmayıllı şəhəri “Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı” elan
edilmişdir.
Təsdiq edilmiş illik tədbirlər planına əsasən, “paytaxt” seçilmiş
şəhərlərdə il ərzində nominasiyaya uyğun olaraq təntənəli mərasimlər,
respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi-praktiki konfranslar, dəyirmi
masalar, konsertlər, müsabiqələr, festivallar, sərgilər, yarmarkalar,
infoturlar və sair tədbirlər təşkil olunmuşdur.
16-21 fevral tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən,
18 ölkənin qatıldığı Beynəlxalq Kulinariya çempionatında Azərbaycan kulinarları 5 gümüş, 4 bürünc medal, 6 ədəd fərqlənmə diplomu
(dördüncü yer) qazanmışlar.
Hesabat ilində 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 YUNESKOnun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyahısına
daxil edilmişdir.
21-30 mart tarixində TÜRKSOY təşkilatının təşəbbüsü ilə
Türkiyə Respublikasında və BMT-nin ABŞ-dakı qərargahında, NyuYork və Vaşinqton şəhərlərində keçirilmiş Novruz bayramının
çoxmillətli irs kimi təqdimatı mərasimlərində nazirliyin və 16
nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
22-29 mart tarixində Çernoqoriyada təşkil edilmiş Beynəlxalq
Kulinariya Festivalına qatılmış Azərbaycan komandası birinci gün
milli mətbəximiz haqqında film və mühazirə ilə, sonrakı gün isə ustad
dərsləri ilə çıxış etmişdir. Bundan əlavə, nümayəndə heyətimizin
üzvləri bu peşəyə yiyələnmək istəyən tələbələrə Azərbaycan mətbəxi
ilə bağlı 2 gün dərs keçmişlər. Həmçinin onlara ingilis dilində nəşr
edilmiş Azərbaycan mətbəxi kitabçası paylanmışdır. Nümayəndə
heyətimiz festivalın medalına layiq görülmüşdür.
4-10 aprel tarixində Ukraynanın Kiyev şəhərində 6 ölkədən
(Rusiya, Belarus, Moldova, Özbəkistan, Ukrayna, Azərbaycan) 300
nəfərin qatıldığı Gənc kulinarların Beynəlxalq Çempionatı
keçirilmişdir. Azərbaycan komandası 3 iştirakçı və 2 münsiflə 8-i
fərdi, biri isə komanda yarışı olmaqla 9 yarışda iştirak etmişdir. Fərdi
yarışlarda komandamız 1 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünc medal və 3 diplom
(IV yer), komanda yarışlarında isə gümüş medal qazanmışdır.
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Komandaların Qran-Pri yarışlarında Ukrayna və Moldova komandaları bürünc, Azərbaycan və Özbəkistan komandaları isə gümüş
medal və kuboka layiq görülmüşlər.
26 aprel – 2 may tarixində Türkmənistanın Aşqabad şəhərində
“Türk xalqlarının mədəni irsi” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq
festival və elmi konfransda nazirliyin əməkdaşları, R. Behbudov adına
Dövlət Mahnı Teatrının kollektivi, dekorativ-tətbiqi sənət ustaları, elm
adamları və b. daxil olduğu 28 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir. Festivalın açılışında ilk olaraq Azərbaycan musiqisi
və milli rəqslərimiz təqdim edilmişdir. Dövlət Mahnı Teatrı
solistlərinin və rəqs qrupunun çıxışları böyük maraqla qarşılanmış və
festivalın ən maraqlı ifalarından biri kimi qiymətləndirilmişdir. Həmin
gün Aşqabaddakı “Vətən” kinoteatrında azərbaycanlı rejissor Samir
Kərimoğlunun “Niyyət” bədii filmi nümayiş etdirilmişdir.
Festival çərçivəsində aprelin 30-da Türkmənistanın Milli Sənət
Muzeyində türkdilli ölkələrin tətbiqi sənət ustalarının əl işlərindən
ibarət sərgi təşkil olunmuşdur.
29 may tarixində Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilmiş “Qüllə
saatının Qızıl mükafatı” festivalında Azərbaycan mətbəxi və geyimləri
nümayiş etdirilmişdir. Tədbirdə 13 ölkə (Azərbaycan, Əfqanıstan,
İndoneziya, İraq, İran, Qazaxıstan, Pakistan, Türkiyə, Türkmənistan
və s.) iştirak etmişdir. Azərbaycanı tədbirdə təmsil edən AMKM-nin
əməkdaşı Minarə Quliyeva I yerə layiq görülmüşdür.
1-7 iyun tarixində Dağıstanın Mahaçqala şəhərində təşkil
olunmuş “Xəzər dənizi – dostluq sahilləri” Rusiya regionları və
Xəzəryanı ölkələrin Beynəlxalq festivalında Aşıqlar Birliyinin katibi
Musa Çobanov və 4 nəfərdən ibarət “İnci tellər” aşıqlar qrupu iştirak
etmişdir.
14-18 iyun tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan doğma diyar” devizi
altında keçirilmiş Milli Azlıqların İncəsənəti III Respublika Festivalı
böyük maraqla qarşılanmışdır. Festivalla bağlı silsilə tədbirlər təşkil
edilmişdir. Muzey Mərkəzində nazirliyin sifarişi və professor Tariyel
Məmmədovun rəhbərliyi ilə 5 dildə (Azərbaycan, ingilis, rus, fransız
və alman) hazırlanmış “Azərbaycanda yaşayan xalqların mahnıları”
diskinin (42 mahnı) təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Bundan başqa,
respublikanın görkəmli alimlərinin iştirakı ilə təşkil edilmiş “Qloballaşma dövründə Azərbaycanda etnik mədəniyyət” mövzusunda
dəyirmi masada maraqlı məruzələr dinlənilmiş, fikir mübadiləsi
aparılmışdır. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında
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Bakı şəhərində və respublikamızın 15-dək rayonunda fəaliyyət
göstərən, Azərbaycanın demək olar ki, bütün milli azlıq və etnik
qruplarını təmsil edən 40-dan çox kollektiv çıxış etmişdir.
12-22 avqust tarixində Macarıstan Respublikasının Szazhalombatta şəhərində keçirilmiş “Summerfest 2011” Beynəlxalq Folklor
Festivalında Masallı rayonunun 15 nəfərdən ibarət “Halay” rəqs
kollektivi iştirak etmişdir. “Halay” kollektivinin tədbirdəki çıxışları,
həmçinin təşkil olunmuş sərgidə nümayiş olunan milli geyimlərimiz
və Azərbaycana həsr edilmiş stend böyük maraqla qarşılanmışdır.
9-11 sentyabr tarixində Türkiyədə keçirilmiş “Beynəlxalq
Anadolu Mədəniyyəti və Sənət” Festivalında ölkəmiz 17 nəfərdən
ibarət “Suvar” xalq mahnı və rəqs kollektivi ilə təmsil olunmuşdur.
19-28 oktyabr tarixində “Abşeron” aşıqlar qrupu müsəlman
ölkələrinin YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil olan qeyri-maddi mədəni irsinin təbliği ilə
bağlı təşkil olunan sərgidə iştirak etmək məqsədilə Əlcəzairin
Tlemsen şəhərinə ezam edilmişlər. Tədbirdə Azərbaycanın muğam,
aşıq və xalçaçılıq sənətləri, habelə Novruz bayramı ilə bağlı eksponatlar nümayiş olunmuşdur. “Abşeron” aşıqlar qrupu Tlemsen
regional radiosunda canlı yayımla çıxış etmişdir.
Azərbaycan aşıq poeziyasının və aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, böyük ustad Aşıq Ələsgərin 190 illik yubileyi münasibəti ilə
müxtəlif tədbirlər keçirilmiş, Azərbaycan xalqının qeyri-maddi
mədəni irsinin ayrılmaz hissəsi olan aşıq sənətinin qorunub saxlanılması, milli mədəniyyətimizin inkişafında rolunun artırılması, beynəlxalq aləmdə tanıdılması və təbliğ edilməsi, Azərbaycan aşıqlarının və
aşıq-ozan sənətinin yayıldığı ölkələrin sənətkarlarının bir araya
gətirilməsi məqsədilə 14 dekabr tarixində Azərbaycan Aşıqlar Birliyi
ilə birlikdə Heydər Əliyev Sarayında yekun tədbiri təşkil olunmuşdur.
6-10 may tarixində 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.
17-22 dekabr tarixində isə Şəki şəhərində Prezident Kuboku
uğrunda VI Çövkən milli oyunu təşkil edilmişdir.
2011-ci ilin noyabr ayından “Şəhər (Rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin yaradılması“ pilot layihəsinin icrasına start verilmişdir.
Pilot layihədə Lənkəran şəhərində və İsmayıllı rayonunda Azərbaycan
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Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sisteminə daxil olan
klub müəssisələrinin əsasında ilk müasir Mədəniyyət Mərkəzlərinin
yaradılması nəzərdə tutulur. Müvafiq klub müəssisələrinin bazasında
yaradılacaq və müasir avadanlıqlarla təchiz ediləcək Mədəniyyət
Mərkəzləri yerli ziyalıları və mədəniyyət xadimlərini cəlb edərək
müvafiq şəhər və rayon mədəniyyət və turizm şöbələrinin fəaliyyətinə
dəstək olacaqdır.
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KİTABXANA İŞİ
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin geniş sahələrindən biri olan
kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafı 2011-ci ildə də Nazirliyin
qarşısındakı prioritet məsələ olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respublikasında
kitabxana-informasiya sahəsinin 2008 –2013-cü illərdə inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı»nın icrası məqsədi ilə Yevlax şəhər, Xocavənd,
Zəngilan, Göygöl, Xızı, Kəlbəcər, Laçın rayon MKS-lərinin vebsaytları yaradılmış, Tovuz, Quba, Salyan, Neftçala rayon MKS-lərinin
Elektron kataloqu oxucuların istifadəsinə verilmişdir.
Dövlət Proqramına uyğun olaraq “Ədəbiyyat” qəzetinin 1934 –
1950-ci illər üzrə çatışmayan nömrələrinin bərpası məqsədi ilə iş
aparılmış, Nazirliyin dəstəyi ilə tədqiqatçılar Gürcüstan Respublikasına ezam olunmuş, Gürcüstan Dövlət Kitabxanasından və arxivlərindən sözügedən nüsxələri müəyyənləşdirmiş, surətlərini əldə edərək
Azərbaycana gətirmişlər. Bundan başqa, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Rusiya Dövlət Kitabxanası arasında imzalanmış müqaviləyə
əsasən qəzetin 1934 – 1944-cü illərdə çatışmayan nüsxələri əldə
edilmiş və Azərbaycan Milli Kitabxanasına təhvil verilmişdir.
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 88-ci ildönümü münasibəti ilə respublikanın bütün şəhər
və rayonlarında IV Ümumrespublika Kitab Bayramı keçirilmişdir.
Kitab bayramlarında yerli icra hakimiyyəti orqanlarının başçıları,
nümayəndələri, şəhər (rayon) ictimaiyyəti, ziyalılar, məktəblilər fəal
iştirak etmişlər. Şəhər və rayonların mərkəzi meydanlarında, açıq
havada təşkil olunmuş tədbirlərdə sərgilər, şeir, rəsm, musiqi müsabiqələri, rəqs kollektivlərinin çıxışı böyük maraqla qarşılanmışdır.
Bakıda keçirilən Beynəlxalq Humanitar Forum çərçivəsində
2011-ci il 10 oktyabr tarixində Milli Kitabxanada “XXI əsrin
humanitar çağırışları” adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Təqdimat mərasimində Rusiya Federasiyası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri Sergey Narışkin çıxış edərək Azərbaycan, rus və
ingilis dillərində nəşr olunmuş kitabın əhəmiyyəti, eləcə də ölkələrimiz arasındakı dostluq münasibətləri haqqında danışmışlar.
Kitabda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya Prezidenti
Dimitri Medvedevin humanitar məsələlərlə bağlı nitqləri, çıxışları,
məqalələri, müsahibələri öz əksini tapmışdır.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında
kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı»nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının
2.2.17 və 2.6.14 bəndlərinin icrası məqsədi ilə “Dağıdılmış sərvətlər,
məhv edilmiş kitabxanalar” adlı kitabça nəşr olunmuşdur. Nəşrdə
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən 1988-ci ildən başlayaraq
Azərbaycana qarşı aparılan işğalçı müharibə nəticəsində zəbt olunmuş
ərazilərdə dağıdılmış və talan edilmiş kitabxanalar, onların fotoşəkilləri (işğaldan əvvəl və sonra), habelə bir sıra statistik məlumatlar
rayonlar üzrə sistemli şəkildə verilmişdir.
Hesabat dövründə Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin dəstəyi ilə çap olunmuş “Qara Qarayev. Həyat və
yaradıcılığı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin
materiallarında” kitabının və Milli Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış “Qara Qarayevin əsərləri” və “Qara Qarayev.
Elektron məlumat bazası” disklərinin M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
5 may 2011-ci il tarixində Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “HEYDƏR
ƏLİYEV - YADDAŞLARDA YAŞAYAN LİDER” adlı geniş kitab
sərgisi açılmışdır. Bir həftə ərzində davam edən sərgidə Ümummilli
liderin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən Azərbaycan, rus,
ingilis, türk və fars dillərində olan 250-yə yaxın kitab nümayiş
olunmuşdur.
Azərbaycanın birinci xanımı, millət vəkili, Heydər Əliyev
Fondunun Prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevanın mədəniyyət sahəsində çoxşaxəli və
yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən “Mədəniyyətimizin və mədəni
incilərimizin hamisi” kitabı ingilis və ərəb dillərinə tərcümə edilərək
çap olunmuş, M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Əhalinin kitabxanaya, kitaba, mütaliəyə cəlb edilməsi məqsədi
ilə 2011-ci ilin 28 sentyabr – 4 oktyabr tarixlərində Nazirliyin Kitabxana sektoru F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ilə birgə
Gəncə şəhərində, Goranboy, Şəmkir, Tovuz, Qazax, Ağstafa rayonlarında “Uşaq kitabları – İpək yolu ilə” adlanan regionlararası tədbir
keçirmişdir. Tədbirlərdə adı çəkilən şəhər (rayon) icra hakimiyyəti
başçıları, idarə rəhbərləri, yazıçılar, şairlər, məktəblilər, KİV nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak etmişlər. Tədbirlərdə rəsm və şeir
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müsabiqələri keçirilmiş, kitab sərgiləri, maraqlı viktorinalar, səhnəciklər, nağıl qəhrəmanlarının paradı, musiqi nömrələri nümayiş olunmuşdur. Tədbirin sonunda isə F. Köçərli adına Respublika Uşaq
Kitabxanası tərəfindən Gəncə şəhərinin, Goranboy, Şəmkir, Tovuz,
Qazax, Ağstafa rayonlarının mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinə
çoxlu sayda uşaq ədəbiyyatı hədiyyə edilmişdir.
Dövlət Proqramının icrasını təmin etmək və kitabxanaların
fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi ilə “İlin nümunəvi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi”, “İlin ən yaxşı kitabxanaçı” nominasiyaları üzrə müsabiqələr keçirilmiş və müsabiqə qalibləri Nazirlik
tərəfindən mükafatlandırılmışdır.
Bundan başqa, respublikanın şəhər (rayon) kitabxanaları arasında “Kitabxanalar yaradıcı təkamül müəssisəsi kimi” respublika müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə əsasən kitabxanalarda “Uşaqlar üçün
intellekt mərkəzinin yaradılması”, “Kitabxanalarda Azərbaycanın turizm zənginliklərinin təbliği məqsədi ilə guşə və bölmələrin yaradılması”, habelə “Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya mərkəzlərinin
yaradılması” üzrə layihələrə üstünlük verilmişdir.
Kitabxana-informasiya sahəsində beynəlxalq əlaqələrinin
genişləndirilməsi və təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan
nümayəndə heyəti 2011-ci ilin 4-12 iyun tarixində “KRIM-2011”
Beynəlxalq Kitabxana Konfransının işində iştirak etmiş, dünya kitabxanaçıları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq, təcrübə mübadiləsi həyata keçirmiş, müasir dövrdə kitabxanaların avtomatlaşdırılması, kitabxanainformasiya sahəsində “know-how” texnologiyaları, yeni xidmət
növlərindən istifadə və s. mövzularda məruzələr, müxtəlif maraqlı dəyirmi masalar, debatlar, kitab təqdimatlarında fəal iştirak etmişlər.
Ezamiyyə müddətində Azərbaycan kitabxana mütəxəssisləri İ.Qaspirinski adına Krım-tatar kitabxanası tərəfindən təşkil olunan “Türk
dünyasının aşıq poeziyasının nümayəndəsi Aşıq Ömərin anadan
olmasının 390 illik yubileyi ilə əlaqədar “Şair doğulmuşam mən...”
adlı tədbirdə məruzə ilə çıxış etmişlər. Azərbaycanın aşıq sənəti
yaradıcılığı tədbir iştirakçılarının böyük marağına səbəb olmuşdur.
Hesabat dövründə Cenevrə Beynəlxalq Konfrans Mərkəzində
təşkil olunan beynəlxalq kitabxana, Serbiya Respublikasında fəaliyyət
göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Batumi şəhərində
Azərbaycan Konsulluğunun kitabxanası, İsveç Krallığının Stokholm
şəhərindəki Beynəlxalq Kitabxanası, Göteborq şəhər Kitabxana35
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sındakı Azərbaycan bölmələri, habelə Bosniya və Hersoqovinanın
Tuzla şəhərindəki “Dervis Susic” Kütləvi və Universitet Kitabxanasında yaradılacaq Azərbaycan guşəsi üçün kitablar göndərilmiş və
sözügedən kitabxanaların fondları Azərbaycanşünaslığa dair nəşrlərlə
zənginləşdirilmişdir.
18-19 oktyabr tarixlərində Bakı şəhərində C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında “Kitabxanalar milli mədəniyyətin
dirçəliş resursudur” mövzusunda Beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.
Hesabat dövründə kitabxanaçı kadrların yenidən hazırlanması,
onların biliklərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam
etdirilmişdir. Bu məqsədlə şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana
sistemlərinin direktorlarının müavinləri üçün respublikanın 3 bölgəsində, Bakıda (10-14 may), Gəncədə (17-21 may), Lənkəranda (2227 may) kompüter kursları təşkil edilmiş və təlimlərin son günündə
onların bilikləri yoxlanılmışdır. Təlimlər Respublika Mədəniyyət
Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılmışdır.
Respublikanın şəhər, rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin mütəxəssisləri üçün Prezident Kitabxanasında cari ilin 15-19
noyabr tarixində “Kitabxanaların elektron resurslarının idarə olunması
və milli resursların İnternet məkanına çıxarılması” mövzusunda bir
həftəlik treninq-kurs keçirilmişdir. Kurslarda kitabxanaçı mütəxəssislər
kitabxana-informasiya sahəsində qabaqcıl təcrübə qazanmış Prezident
Kitabxanasında kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması, nəşrlərin elektron formaya çevrilməsi, elektron resursların
yaradılması və onların İnternet məkanına çıxarılması prosesləri ilə tanış
olmuş və bu mövzularda treninqlərdə iştirak etmişlər. Təlimlərin son
günündə iştirakçılara Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Prezident
Kitabxanasının birgə sertifikatları təqdim olunmuşdur.
Dövlət Proqramının icrası məqsədi ilə şəhər (rayon) mərkəzi
kitabxanalarının strukturunun təkmilləşdirilməsi, kitabxana filiallarının birləşdirilməsi layihəsi icra olunur. Sözügedən layihəyə əsasən
şəhər və rayonlarda qəza vəziyyətində olan, uyğunlaşdırılmış və
şəraitsiz binalarda yerləşən, habelə oxucusu və kitab fondu az olan
kitabxana filiallarının digər kitabxana filiallarına birləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə “Şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin, müstəqil kitabxanaların, şəhər, qəsəbə və kənd
kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə kütləvi, uşaq və gənclər
kitabxanalarının nümunəvi strukturu və ştat vahidlərinə dair təlimat”
hazırlanmışdır.
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Bakı şəhərinin 11 rayonunda fəaliyyət göstərən şəhər, qəsəbə
kütləvi, uşaq və gənclər kitabxanalarının bazasında Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi yaradılmış, onların strukturu və ştatları təsdiq
edilmişdir.
2011-ci ildə Nazirliyin dəstəyi ilə Şəki şəhər Mərkəzi Kitabxanasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, Şabran rayonunda Kitabxanaİnformasiya Multimedia Mərkəzi yaradılmış və Mərkəzin açılışında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev iştirak
etmişdir. Bundan başqa, Abşeron rayonunun Fatmayı kəndində
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi, Xaçmaz rayon Uşaq Kitabxanası,
Goranboy rayonunda isə 3 kitabxana filialı inşa edilmiş və oxucuların
istifadəsinə verilmişdir.
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MƏDƏNİ İRS
Mədəni irsimizin mühafizəsi, qorunması, inkişaf etdirilməsi,
dövlət tarix və mədəniyyət qoruqlarında işin təşkili sahəsində 2011-ci
il ərzində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş, zəruri işçi sənədlər,
layihələr hazırlanmışdır.
2011-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Turizm ili” elan
edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın 14-cü bəndinin icrası ilə bağlı
Naxçıvanda mövcud olan Yusif Küseyir oğlu, Möminə Xatın,
Gülüstan türbələrinin və Qarabağlar Tarix Memarlıq Kompleksinin
YUNESKO-nun Mədəni İrs Siyahısına daxil edilməsinə dair müvafiq
sənədlər işlənib hazırlanmışdır. 15-ci bəndin icrası ilə bağlı qoruqların
sərhədlərinin və mühafizə zonalarının müəyyən edilməsi və qoruqların yeni xəritələrinin hazırlanması üçün nazirlik tərəfindən xüsusi
vəsait ayrılmış və Qobustan, “Keşikçidağ”, Xınalıq, Qala, Kiş, Qəbələ, Çıraqqala, Basqal, Lahıc qoruqlarının xəritələrinin hazırlanması və
təsdiq edilməsi ilə bağlı müvafiq işlər görülmüşdür. Hazırda bu işlər
yekunlaşmaq üzrədir. “2012 – 2015-ci illərdə daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı”nın layihəsi hazırlanmış, müvafiq idarə və təşkilatların
təklifləri nəzərə alınaraq ona əlavə və dəyişikliklər edilmiş və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Tədbirlər Planının 38-ci bəndin
icrası ilə bağlı Basqal Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun ərazisində
turizm mərkəzi və etnoqrafik model-kənd yaradılması məqsədilə
“2012 – 2016-cı illərdə Basqal Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın layihəsi hazırlanmış və razılaşdırılmaq üçün müvafiq qurum və təşkilatlara göndərilmişdir.
Hesabat dövründə Şəki rayonunun mədəniyyət sahəsində
inkişafı, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və saxlanılması,
turizm infrastrukturunun genişləndirilməsi məqsədilə Tədbirlər Planı
hazırlanmış və ölkə rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Şəki şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” 12 sentyabr 2011ci il tarixli Sərəncamı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən təqdim olunan Şəki
şəhərinin Baş planına əlavə və dəyişikliklər edilmiş, Tədbirlər
Planının layihəsi yenidən işlənilmiş və müvafiq təşkilatlara göndərilmişdir.
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“Şamaxı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 sentyabr 2011-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı
təkliflər hazırlanmış və Şamaxı rayon İcra Hakimiyyətinə təqdim
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 mart 2011-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən Qobustan Milli qoruğunun yeni binasının və
buradakı muzeyin tikintisi başa çatdırılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Qobustan dövlət tarixibədii qoruğu ərazisində yerləşən tarixi və mədəni sərvətlərin qorunması haqqında» 11 iyun 2007-ci il tarixli Sərəncamının (1.5 bəndi)
icrası məqsədilə Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin 9 iyul 2007-ci il
tarixli Sərəncamı Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunun sərhədlərini
təsdiq edən Ayrıc Aktı təqdim edilmiş və Azərbaycan Respublikası
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən qoruq ərazisinin “Torpaq
sahəsinin plan və ölçüsü” hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasında 2010 – 2014-cü illərdə turizmin
inkişafına dair Dövlət Proqramının (2.3.1. bəndi) icrası məqsədilə
Mədəni turizm obyektlərinin reyestrinin aparılması üçün normativ
sənədlərin hazırlanması ilə bağlı Respublikamızın ərazisində Dövlət
qeydiyyatına alınmış tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı tərtib
edilmişdir.
Quba rayonu, Xınalıq Dövlət Tarix-Memarlıq və Etnoqrafiya
Qoruğunun özünəməxsusluğunun saxlanılması üçün ərazisində
yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və istifadəsi ilə
bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər keçirilmişdir. Hazırda qoruqda yerləşən
abidə-evlərin dam örtükləri tamamilə dəyişdirilir.
Şəmkir rayonu qədim Şəmkir şəhərinin ərazisində «Şəmkir
Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu”nun və Göygöl rayonu Göygöl
şəhərinin tarixi hissəsində «Göygöl şəhəri» dövlət tarix-memarlıq
qoruğunun yaradılması ilə bağlı sərəncam layihəsi hazırlanmış və
müvafiq qurumlarla razılaşdırılaraq yenidən işlənilmiş və Nazirlər
Kabinetinə təqdim olunmuşdur.
“Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun “Yanar
dağ” abidəsi ilə birlikdə və Şəki şəhərinin tarixi hissəsinin
YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsi istiqamətində müvafiq işlər görülmüşdür.
“Atəşgah məbədi” dövlət tarix-memarlıq, Xınalıq dövlət tarixmemarlıq və etnoqrafiya qoruqları, o cümlədən Bakı şəhəri, Xəzər
rayonu Dübəndi neft terminalı dəmir yol stansiyasının yaxınlığında
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yeni aşkar olunmuş qədim insan məskənində və Qala-Türkan-Hövsan
ərazisində yerləşən ilk tunc dövrünə aid kurqanlar çölü və yaşayış
məskəni ərazilərində arxeoloji qazıntı və elmi-tədqiqat işlərinin
aparılmasına başlanılmış, Keşikçidağ Dövlət Tarix-Mədəniyyət
Qoruğunun ərazisində elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün
Azərbaycan MEA-sına müraciət edilmişdir.
“Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun mühafizəsinin təmin olunması və maddi-texniki təminatı barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 01 iyul 2009-cu il tarixli Sərəncamının
icrası ilə bağlı qoruq ərazisinin abadlaşdırılmasına başlanılmışdır.
Ərazinin ümumi görünüşünə xələl gətirən tikililər sökülmüşdür.
Ölkə tarixində ilk dəfə olaraq “Atəşgah” Sığorta Şirkəti əmtəə
nişanı kimi adını daşıdığı “Atəşgah məbədi”ni öz vəsaiti hesabına 3
milyon dollar məbləğində sığortalamışdır. Bu məqsədlə 2011-ci il
noyabr ayının 23-də “Hyaat Regency” mehmanxanasında sığorta
polisinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Qala Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruğu ərazisində H. Əliyev
Fondu tərəfindən abadlıq işləri aparılmış, Ş.Həbibullayevin şəxsi kolleksiyasının misgərlik nümunələri üçün muzey binası tikilmiş və
fəaliyyətə başlamışdır.
“Atəşgah məbədi” dövlət tarix-memarlıq, “Yuxarı Baş” dövlət
tarix-memarlıq, “Keşikçidağ” dövlət tarix-mədəniyyət, Kiş tarixmemarlıq qoruqlarında tərtibat işləri aparılmışdır.
“Yanar dağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun
ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmış, asfalt döşəmə
çəkilmiş, ərazi qismən hasara alınmış, sanitariya qovşağı tikilmişdir.
Qoruğun ərazisində yerləşən daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
üzrə işlər başa çatdırılmışdır.
Kiş Tarix-Memarlıq Qoruğu üçün inzibati otaqlar tikilmiş, sanitar qovşağı, anbar təmir edilmiş və müasir avadanlıqla təchiz
edilmişdir.
Ağsu rayonundakı “Xaraba şəhər” yaşayış yeri abidəsinin qoruq
elan edilməsi haqqında sənədlər hazırlanmış və Nazirlər kabinetinə
göndərilmişdir.
Hesabat dövründə “Pir Hüseyn Xanəgahı” qoruğunun yeni
inzibati otaqları tikilib təhvil verilmişdir.
Novruz Bayramı, 18 aprel – Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər
günü, 28 may –Respublika günü münasibəti ilə bütün qoruqlarda
geniş tədbirlər və “Acıq qapı günləri” keçirilmişdir.
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi, Ləhiş bağları
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massivi ərazisində yerləşən və yeni aşkar olunmuş tarix və mədəniyyət abidəsi kimi dövlət tərəfindən qorunan Hacı Manaf məscidinin
mühafizə zonasının təyin edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
Laçın rayonu ərazisində aşkar edilmiş və tarixi əhəmiyyət kəsb
edən dəfinənin YUNESKO xətti ilə Azərbaycan Respublikasına
qaytarılması məqsədi ilə Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edilmişdir.
BP şirkəti ilə birlikdə Şahdəniz mərhələ 2 infrastruktur layihəsi
ilə əlaqədar əraziyə baxış keçirilmiş və müvafiq danışıqlar aparılmışdır.
Ermənistan tərəfinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa
rayonu ərazisində yerləşən qədim qəbiristanlığın dağıdılması barədə
YUNESKO-ya müraciəti ilə əlaqədar göstərilən faktların həqiqətə
uyğun olmadığını təsdiq edən arayış hazırlanmış və YUNESKO-ya
təqdim olunmuşdur.
Avropa Şurasının Demokratik İdarəçilik, Mədəniyyət və
Müxtəliflik üzrə Direktorluğu və Avropa İttifaqının birgə dəstəyi ilə
həyata keçirilən “Tarixi şəhərlərdə mədəni irsin bərpası” layihəsinin
ilkin mərhələsi tamamlanmışdır. Layihənin icrası məqsədilə 2011-ci
ilin iyun və sentyabr ayları ərzində Zaqatala rayonunda seminartreninqlər keçirilmişdir. Tədbirlərdə Avropa Şurasından dəvət edilmiş
ekspertlər və Azərbaycanın 10 tarixi şəhərini təmsil edən nümayəndələr iştirak etmişdir. Birinci seminarın məqsədi layihədə təmsil olunan
şəhərlər üçün İlkin Texniki Fayl adlanan xəritə və şəhərə aid statistik
məlumatlardan ibarət faylın hazırlanması olmuşdur. İkinci seminarın
məqsədi isə şəhər mühitində xidmətlərin və infrastrukturun vəziyyətinin təhlilindən ibarət olmuşdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisində
yerləşən və Respublikanın Nazirlər Kabinetinin 02 avqust 2001-ci il
tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə mühafizə olunan gürcü, rus, erməni,
alban və alman məbəd və kilsələrin siyahısı hazırlanmışdır.
Gürcüstan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən Sınıq körpünün (Qırmızı körpü) bərpası ilə bağlı müvafiq bərpa və konservasiya
layihələrinin hazırlanması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Gürcüstan Respublikasının Mədəni İrsin Qorunması üzrə Milli Agentliyinin mütəxəssislərindən ibarət
müştərək qrup yaradılmışdır.
Taxtakörpü kanalının tikintisi zamanı dünya əhəmiyyətli
“Gilgilçay müdafiə səddi”nin və “Şəhərgah yaşayış yeri”nin
“Azərkörpü” MMC tərəfindən dağılması ilə bağlı işçi qrupu yaradıl41

Hesabat_2011_Layout 1 28.08.2013 11:28 Page 42

mış və yerində lazımi araşdırmalar aparmışdır. Aparılmış işlər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Meliorasiya və Su təsərrüfatı Acıq
Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti hesabına adı çəkilən abidələrin dağıdılmış hissələrinin konservasiyası ilə bağlı layihə sənədlərinin hazırlanması və istehsalat işlərinin Nazirliyin əməkdaşlarının nəzarəti altında
aparılması barədə razılıq əldə olunmuşdur.
Respublikamızın ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin, həmçinin qoruqların istiqamətlərini və məsafələrini göstərən
yol nişanlarının (bilbordların) hazırlanması və quraşdırılması məqsədilə müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı sənədlər və müvafiq maketlər
hazırlanmış, onların qoyulacağı yerlər müəyyən olunmuşdur.
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KİNEMATOQRAFİYA
Hesabat dövründə kinonun inkişaf etdirilməsi, kino müəssisələrinin fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması, onların
işinin əlaqələndirilməsi və nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində
müəyyən işlər görülmüşdür.
Azərbaycan kinosunun 2008 – 2018-ci illər üzrə inkişafına dair
Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq Bakı şəhərindəki “Nizami” kinoteatrı əsaslı təmir olunaraq, yeni texnoloji avadanlıqla təchiz edilmiş,
burada tamaşaçılar üçün müasir tələblərə cavab verən müasir kino
kompleksi yaradılmışdır. “Salam “Nizami!” adlı kino bayramında
Kino Mərkəzinin tamaşaçılara təqdimatı keçirilmişdir.
2011-ci ilin 12 ayı ərzində “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında
“Ən adi soyad” (“Heydər Əliyev”) bədii filminin rejissor ssenarisinin
yazılışı üzrə işlər davam etmişdir. “Qisas almadan ölmə” bədii
filminin montaj işləri davam etmiş, “Dolu” bədii filminin montajsəsləndirmə işlərinə başlanmışdır. “Canlı” bədii filmi üzərində
tamamlanma işləri aparılmışdır. “Sübhün səfiri”, “Qorxma mən
səninləyəm – 2” bədii filmlərinin çəkilişləri davam edir. “Çölçü” bədii
filminin çəkilişləri tamamlanmış və montaj-səsləndirmə işlərinə
başlanmışdır. “Dərvişin ölümü” bədii filmi rejissor ssenarisinin
yazılışı mərhələsinə buraxılmışdır.
“Salnamə” studiyasında “Mən evimə qayıdıram” bədii filminin
ilkin variantına baxış keçirilmişdir. “Qırmızı bağ” bədii filminin
çəkilişləri, “Mahmud və Məryəm” bədii filminin çəkilişləri ilə
əlaqədar hazırlıq işləri davam etdirilmişdir. “15 ispaniyalı Bakıda”
sənədli filminin montaj işləri tamamlanmaq üzrədir. “Onun ürəyi”
qısametrajlı bədii filmi, “223 Belqrad diviziyası”, “Korrupsiyaya qarşı
hamılıqla mübarizə”, “Musiqi və zaman”, “Qara oyunlar”, “Çövkən”,
“Cənubda şimal küləyi”, “Medo Hollandiyadadır”, “Top həm düşər,
həm qalxar”, “Səsin iziylə” və “Uzunömürlülər” sənədli filmləri təhvil
verilmişdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci
ildönümünə həsr olunmuş video çarx hazırlanmış və nümayiş etdirilmək üçün regionlara göndərilmişdir.
“Yaddaş” studiyasında istehsal edilmiş “Yaddaşın rəmzi. Quba1918”, “Yarımçıq gündəlik”, “Elmira Şaxtaxtinskaya”, “Geoloq”,
“Qədim yurdun daş salnaməsi” və “Qobustan” sənədli filmləri təhvil
verilmişdir. “XX əsr Azərbaycan avanqardı” sənədli filmi üzərində
tamamlanma işləri aparılmışdır.
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“Debüt” studiyasında istehsal edilmiş “Fotorəssam Reza
Deqati” sənədli filmi, “Bizim qalamız” və “Vəsiyyət” qısametrajlı
bədii filmləri təhvil verilmişdir.
“Azanfilm” studiyasında “İlbizi niyə qonaq çağırmırlar” cizgi
filmi təhvil verilmiş, “Balaca ev” cizgi filminin çəkilişləri davam
etdirilmişdir.
“Mozalan” studiyasında “Natəmiz, təmiz və biz” cizgi filmi və
yumoristik kinojurnalın 190-cı və 191-ci nömrələri təhvil verilmişdir.
“Büllur Studio” prodüser mərkəzində Nazirliyin sifarişi ilə
“1918-ci ildə erməni-gürcü müharibəsi və onun nəticələri” sənədli
filmi çəkilib təhvil verilmişdir. «Pride production» müstəqil prodüser
mərkəzində “Çapıqlı adam”, “Made in Baku” şirkətində “Sabiri
düşünərkən” sənədli filmləri çəkilmişdir.
“Üç dost” şirkətində 3D formatında “Cırtdan və Təpəgöz” cizgi
filmi istehsala buraxılmışdır. Hazırda film üzərində tamamlanma işləri
aparılır.
Beşinci dəfə keçirilən “Bu meydan, bu ekran” müsabiqəsi
çərçivəsində 4 layihə istehsala buraxılmışdır.
Yeni filmlərimizi ölkə tamaşaçılarına təqdim etmək məqsədilə
fevral ayında Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Elxan Cəfərovun “Əlavə
təsir”, Teatr Xadimləri İttifaqında Rövşən İsaxın “Aktrisa”, mart ayında “Azərbaycan” kinoteatrında İlqar Nəcəfin “Buta” bədii filmlərinin,
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü
münasibəti ilə Mehriban Ələkbərzadənin “Qara oyunlar” sənədli filminin,
apreldə “Azərbaycan” kinoteatrında Yavər Rzayevin “İlahi məxluq”,
mayda Ülviyyə Könülün “Vəkil hanı?” bədii filmlərinin, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Rafiq Həşimovun “Yarımçıq gündəlik” sənədli
filminin təqdimatları keçirilmişdir. “Buta” filminin yaradıcı heyəti Şamaxı
şəhərində görüşlər keçirmiş, filmi yerli tamaşaçılara təqdim etmişdir.
“Cavadxan” bədii filmi sentyabr ayında Polşadakı səfirliyimizin təşkilatçılığı ilə Varşava şəhərində tamaşaçıların diqqətinə təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının
iyirminci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər planına uyğun olaraq
“Yarımçıq gündəlik”, “Cənubda şimal küləyi” sənədli filmləri, eləcə
də Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Milli Qəhrəmanlar haqqında
sənədli filmlər silsiləsindən ilk dörd film çəkilmişdir: “Vətənim mənim” (Koroğlu Rəhimov haqqında), “Dostuma məktub” (Albert Aqarunov haqqında), “Xatirələrdə yaşayan ömür” (Məzahir Rüstəmov)
və “Şirin Mirzəyev”. “Salnamə” studiyasında yubileyə həsr olunmuş
videoçarx hazırlanmışdır.
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Respublikanın bölgələrində film nümayişini genişləndirmək
məqsədilə son iki ildə dövlət sifarişi ilə çəkilmiş yeni bədii və sənədli
filmlərimizin Sumqayıt, Şirvan, Şabran, Zaqatala və Abşeronda
baxışları təşkil olunmuşdur.
Uşaqlar üçün maraqlı tədbirlər keçirilmişdir. Dövlət Film Fondunda fevral ayında yeni cizgi filmlərinin təqdimatı, uşaq kino bayramı keçirilmiş, iyunda Teatr Xadimləri İttifaqında Samir Kərimoğlunun
“Onun ürəyi” musiqili nağıl-filminin təqdimatı təşkil olunmuşdur.
Hesabat dövründə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə
istehsal olunmuş “Sahə” bədii filmində baş qəhrəmanın uşaqlığı rolunda çəkilmiş Timur Oduşev ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində ”The Young
Artist Foundation” tərəfindən keçirilmiş və onlarla ölkənin filmlərinin
təmsil olunduğu 32-ci “Gənc Hollivud Ulduzları” müsabiqəsində iştirak
etmiş, qalib elan olunmuş və mükafata layiq görülmüşdür.
“Buta” bədii filmi Asiya-Sakit Okean Kino Akademiyasının “Ən
yaxşı uşaq filmi” nominasiyasında qalib elan olunmuşdur. Cari ildə bu
film Türkiyə, Rusiya, Özbəkistan və Estoniyada keçirilən beynəlxalq
kinofestivallarda iştirak etmişdir.
Hesabat dövründə 64-cü Beynəlxalq Kann kinofestivalında bir
çox ölkənin pavilyonları ilə yanaşı ilk dəfə olaraq Azərbaycan pavilyonu da təşkil olunmuşdur. Azərbaycan kinosu pavilyonunun rəsmi
təqdimatı mayın 14-də baş tutmuşdur. Müxtəlif ölkələri təmsil edən
çoxsaylı festival qonaqlarına “Filmland of Azerbaijan” multimediya
kino bələdçisi, milli kinomuzun tarixinə həsr olunmuş “Dövlət Film
Fondu təqdim edir” sənədli filmi nümayiş olunmuşdur. Azərbaycan
kinosu Kann kino bazarında dövlət sifarişi ilə çəkilmiş “Aktrisa” və
“Sahə” bədii filmləri ilə təmsil olunmuşdur. Qısa filmlər bölməsində
həmyerlilərimizin çəkdikləri iki film nümayiş etdirilmişdir. Pavilyonda Amerika və Avropanın prodüserləri ilə bir sıra işgüzar görüşlər
təşkil olunmuşdur. Pavilyon nümayəndələrimiz üçün tanınmış kino
şirkətləri, ayrı-ayrı rejissor və prodüserlərlə işgüzar münasibətlər
qurmaq, başqa ölkələrin uğurlu əsərləri ilə tanış olmaq və təcrübələrindən faydalanmaq imkanı yaratmışdır.
Hesabat dövründə dövlət sifarişi ilə istehsal olunmuş bir neçə
bədii filmimiz beynəlxalq kinofestivallarda iştirak etmişdir. Gənc
kinematoqrafçılarımızın çəkdikləri qısametrajlı bədii filmlər Fransa,
Çexiya, Danimarka, ABŞ, Rusiya, Ukrayna, Latviya, Moldova,
Bolqarıstan, Makedoniya, Hindistan, Gürcüstan, Tatarıstan, Almaniya,
Türkiyə, Estoniya, Özbəkistan və İranda keçirilən 25-dən artıq
beynəlxalq kinofestivallarda nümayiş etdirilmişdir.
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Dövlət Film Fondu aktyorlardan Ətayə Əliyevanın 90, Gündüz
Abbasovun 80, Ceyhun Mirzəyevin 65, kinooperator Əsgər İsmayılovun 100, Nəcibə Məlikovanın 90, fotoqraf Pərviz Quliyev 70 illik
yubileylərinə həsr olunmuş xatirə axşamları keçirmişdir.
2011-ci il ərzində Filmlərin dövlət reyestrinin fəaliyyəti ilə bağlı
yerli və xarici filmlərin qeydə alınması işi davam etdirilmiş, ayrı-ayrı
televiziya kanallarının, audiovizual məhsulun yayımı ilə məşğul olan
şirkətlərin təqdim etdikləri 739 film qeydə alınmışdır.
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NƏŞRİYYAT, REKLAMIN TƏŞKİLİ VƏ İNFORMASİYA
2011-ci il ərzində Nazirlik tərəfindən nəşriyyat, informasiya və
reklam işi sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaradılmasının 5 illiyi ilə
bağlı yubiley tədbirləri çərçivəsində yanvar ayının 28-də M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Nazirliyin dəstəyi ilə
2006 – 2010-cu illərdə işıq üzü görmüş nəşr və çap məhsullarının
sərgisi təşkil olunmuşdur.
Hesabat dövründə Nazirliyin dəstəyi ilə işıq üzü görmüş
kitablara həsr olunmuş “Bizim nəşrlər” kataloqu, illik “Mədəniyyət”
kataloqunun növbəti 4-cü sayı, Ü.Hacıbəylinin publisistik məqalələrinin toplandığı “Bayrağımız sarsılmaz”, İlyas Əfəndiyev haqqında
“Şeirə sığmayan ömür”, “Səməd Vurğun təsviri sənətdə” kitabları,
A. Şaiqin sözlərinə yazılmış mahnılar toplusu, eyni zamanda “Nurlan”
nəşriyyatında Aida Tağızadənin “XX əsr Azərbaycan musiqisi”,
Ülviyyə Hacıbəyovanın “Azərbaycan bəstəkarlarının antologiyası”
(not kitabı), Mina Hacıyevanın “Firəngiz Əlizadə musiqisinin fəlsəfi
dünyası”, “Aqşin Babayev – 75. Bir ömürdən xatirə” və “Kino ensiklopedik lüğəti” (I cild) kitabları, “Təhsil” nəşriyyatında Ə.Vəliyev və
V.Bəhmənlinin “Novruz”, Cavad Heyətin “Türk dilləri tarixi” (2 cild)
kitabları, “Aspoliqraf” nəşriyyatında Cəmilə Həsənzadənin “Azərbaycan miniatür sənəti”, Vüqar Abdullayevin görkəmli rəssam Mayis
Ağabəyova həsr olunmuş “Xəyali rənglər işığında” kitabları, “E.L.”
çap-poliqrafiya müəssisəsində Azər Rzayevin tərcüməsində V.P.Morozovun “Vokal nitqinin sirləri”, “Azərbaycan bəstəkarlarının violonçel
üçün yazılmış əsərlərinin toplusu” kitabları, Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən uşaq musiqi, incəsənət və
rəssamlıq məktəblərinin, Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin ehtiyacı olan
dərslik, dərs vəsaiti və proqramlar, “Nağıl evi” nəşriyyatında “İnformasiya texnologiyalarının işdə tətbiqi” metodik tövsiyəsi, “Abuzər
Xələfov. Biblioqrafiya” kitabı, Ramiz Əsgərin tərcüməsində Qabdulla
Tukayın “Seçilmiş əsərləri”, “Bərpanəşr” layihəsi çərçivəsində Milli
Kitabxanada cəmi bir nüsxəsi qalan nadir kitablardan Z.M. Baburun
“Babur-namə”, Raşid-ad-dinin “Cami-ət Tavarix”, T.Sultanovun
“Naxçıvanskoy kray i eqo ekonomika”, “Tarixi Derbend-name” kitabları, “Avrasiya press” nəşriyyatında Cavid Quliyevin “Mədəniyyət və
Turizm qanunvericiliyi toplusu”, Zakir Abbasın tərcüməsində
K.S.Stanislavskinin “Aktyorun özü üzərində iş” kitabı (I-II cildlər),
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Akademik İnqilab Kərimovun sənət haqqında esselərindən ibarət
kitab, “Universal tredinq” nəşriyyatında Fariza Babayevanın “Rafik
Babaev: ot temi k improvizu” (Azərbaycan dilində), Abuzər Xələfovun “Kitabxana və cəmiyyət” kitabları, “Qoliaf” nəşriyyatında Mahirə
Abdullanın tərtibatında Müstəqilliyin 20 illiyinə həsr olunmuş şerlər
toplusu – “Vətənə sevgi çələngi”, Telman Qarayevin “Sənətin keçdiyi
yollar” kitabları, “Çağdaş AS” nəşriyyatında “Vətənin İlhamı. Ömürdən reportaj” və “Toğrul Nərimanbəyov” kitabları çap edilmişdir.
Nazirliyin müvafiq qərarına əsasən 2011-ci il ərzində iki dəfə
nəşr məhsullarının satınalınması müsabiqəsi keçirilmiş, müsabiqəyə
təqdim olunan kitablar arasından müvafiq Komissiya tərəfindən
təxminən 300 adda kitab seçilmiş və onların Nazirlik tərəfindən
satınalınması məqsədəuyğun sayılmışdır.
Hesabat dövründə “Qızıl Kəlmə” Ədəbi Mükafatı müsabiqəsinə
yekun vurulmuşdur. Əsasnaməyə uyğun olaraq müsabiqəyə təqdim
olunan əsərlərin qəbulu 1 mart 2011-ci ildə başa çatmışdır. Müsabiqəyə 4 nominasiya üzrə (nəsr, poeziya, ədəbi tənqid, publisistika və
orijinaldan bədii tərcümə) 25 əsər təqdim edilmişdir.
Xalq Yazıçısı Anarın “Unudulmaz görüşlər” kitabı ədəbi-tənqid
və publisistika nominasiyası, Natiq Rəsulzadənin “Çitayuşiy mısli”
və Varisin “Bir ovuc torpaq” romanları Nəsr nominasiyası, Əjdər
Olun “Yaşa” və Ağacəfər Həsənlinin “Ümidimin adına küçə” şeir
kitabları poeziya nominasiyası, Telman Vəlixanlının tərcüməsində
M.Dostoyevskinin “Karamazov qardaşları” romanı və Kamran Nəzirlinin tərcüməsində “Heç kim heç vaxt ölmür” kitabı bədii tərcümə
nominasiyası üzrə 2011-ci ilin “Qızıl Kəlmə” Ədəbi Mükafatlarına
layiq görülmüşdür.
Müsabiqə çərçivəsində Nəriman Əbdülrəhmanlının tərcüməsində A.Platonovun “Seçilmiş əsərləri” və Əbülfət Mədətoğlunun
“Ürəyimdəki sənsən” şeirlər kitabı isə “Şans” ödülü ilə mükafatlandırılmışdır
Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günü ərəfəsində mayın 6-da “Qızıl Kəlmə” Ədəbi Mükafatının qaliblərinin təltifolunma mərasimi keçirilmişdir.
Ölkədə nəşriyyat işinin bugünkü vəziyyəti, sahənin inkişafı üçün
atılmalı addımların müzakirəsi məqsədilə may ayının 24-də M.F Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında ölkədə fəaliyyət göstərən
nəşriyyat və poliqrafiya müəssisələrinin rəhbərlərinin, nümayəndələrinin iştirakı ilə toplantı keçirilmişdir.
Hər il olduğu kimi bu il də beynəlxalq kitab sərgilərində Nazir48
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liyin iştirakı ilə Azərbaycan kitabı uğurlu şəkildə təmsil olunmuşdur.
Belə ki, 9-13 fevral tarixində Minsk, 15-20 mart tarixində Əbu-Dabi,
11-13 aprel tarixində London, 12-15 may tarixində Praqa, 10-18
oktyabr tarixində Frankfurt və 12-15 noyabr tarixində İstanbul şəhərində keçirilən beynəlxalq kitab sərgisində nümayiş etdirilən milli nəşr
və çap məhsullarımız ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olmuş,
ölkəmiz haqqında həqiqətlər onların diqqətinə çatdırılmışdır.
2011-ci il sentyabr ayının 28-30 tarixində Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Əl
Oyunları İdman Sarayında II Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası
keçirilmişdir. Tədbirdə 100-dən çox yerli, 30-a yaxın xarici çappoliqrafiya müəssisəsi və kitabxanalar iştirak etmişdir.
II Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının açılış mərasimi
28 sentyabr 2011-ci il tarixdə, saat 11:00-da olmuş, Baş nazirin müavini, Xalq Yazıçısı Elçin Əfəndiyev və mədəniyyət və turizm naziri
Əbülfəs Qarayev çıxış etmişdir. Dövlət rəsmilərinin və ictimaiyyətin
iştirakı ilə keçirilən təntənəli açılış mərasimindən sonra sərgiyə baxış
keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının
iyirminci ildönümünə həsr olunan Sərgi-Yarmarkada son üç ildə ölkə
nəşriyyatlarında, eləcə də ABŞ, Rusiya, İran, Türkiyə, Macarıstan,
Makedoniya, Belarus, Latviya, Moldova, Özbəkistan, Qırğızıstan və
digər xarici ölkələrdə nəşr edilən kitablar, nəşr məhsulları nümayiş
etdirilmişdir.
Sərgi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təmir edilən mədəniyyət ocaqlarına aid
“Heydər Əliyev Sarayı”, “Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar
Teatrı”, “Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı”, “Azərbaycan Dövlət Film
Fondu”, “Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı” kitablarının, prezidentin digər bir sərəncamına əsasən işıq üzü görən 150 cildlik “Dünya
ədəbiyyatı” seriyasından nəşri başa çatmış kitabların, Timuçin Əfəndiyevin “Mədəniyyətdə tarixilik və müasirlik” və şair Çingiz Əlioğlunun “Çərçivə” kitablarının təqdimat mərasimləri, “Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi və kitab sənətinin inkişafı” mövzusunda simpozium, “20
ilin ədəbi mənzərəsi” – Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinə
həsr olunmuş dəyirmi masa, Taras Şevçenko və Abdulla Tukaya həsr
olunmuş ədəbi-bədii gecə, “Qızıl Kəlmə” Ədəbi Mükafatı laureatları
və Gənc Ədiblər Məktəbinin üzvləri ilə görüşlər keçirilmişdir.
Bundan əlavə müxtəlif nəşriyyatların təşkilatçılığı ilə kitab
təqdimatları və müəllif görüşləri baş tutmuşdur.
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Sərgi nəzərdə tutulduğu kimi üç gün uğurla davam etmiş, 30
sentyabr 2011-ci il tarixdə Təşkilat Komitəsi tərəfindən ən yaxşı
stendə görə “Təhsil” nəşriyyatına və ən yaxşı kitaba görə isə “Naxçıvan folkloru” kitabına xüsusi mükafat verilmişdir.
2011-ci ildə Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyat xadimlərinin
yubileyləri ilə bağlı bir sıra tədbirlər və təqdimat mərasimləri
keçirilmişdir. Belə ki, martın 7-də İsmayıl Şıxlının xatirə lövhəsinin
açılış mərasimi keçirilmiş, tədbirin təşkilində şöbə yaxından iştirak
etmişdir.
16 mart 2011-ci il tarixində Muzey Mərkəzində Xalq Yazıçısı
İlyas Əfəndiyevə həsr olunmuş şeirlərin toplandığı, Nazirliyin dəstəyi
ilə nəşr olunan “Şeirə sığmayan ömür” kitabının təqdimat mərasimi
keçirilmişdir.
Aprelin 20-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq şairi
Nəriman Həsənzadənin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş
təntənəli yubiley mərasimi keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin «M.Ə.Sabirin anadan olmasının 150
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında» 1 iyun 2010-cu il tarixli
Sərəncamına uyğun olaraq mayın 30-da Şamaxıda, 31-də isə Bakıda
ənənəvi Sabir Poeziya Günləri keçirilmişdir. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birlikdə keçirdiyi
tədbirdə tanınmış ədəbiyyat və sənət adamları, Şamaxı ictimaiyyəti,
şairin ailə üzvləri və mətbuat nümayəndələri iştirak etmişlər.
Respublika Prezidentinin müvafiq sərəncamlarının icrasına
uyğun olaraq noyabrın 24-də Azərbaycan Dövlət Milli Akademik
Dram Teatrında Xalq Yazıçısı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Mirzə
İbrahimovun 100, dekabrın 21-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli ictimai siyasi xadim, peşəkar jurnalist Nəsir İmanquliyevin 100, Nazirlər Kabinetinin göstərişinə əsasən isə dekabrın
26-da Azərbaycan Dövlət Milli Akademik Dram Teatrında Xalq
Yazıçısı Əli Vəliyevin 100 illik yubileylərinə həsr olunmuş təntənəli
tədbirlər keçirilmişdir.
2011-ci il dekabrın 24-də Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
50 yaşının tamam olması münasibəti ilə “Prezidentin həyatının 50
anı” adlı fotosərgi və onun həyat fəaliyyətinə həsr olunmuş “VƏTƏNİN İLHAMI. Ömürdən reportaj” kitabının təqdimat mərasimi təşkil
olunmuşdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Mərakeş Krallığındakı Səfirliyinin müraciətinə əsasən, milli nəşriyyatlarımız tərəfin50
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dən çap edilən 115 adda 237 nüsxə kitab 11-20 fevral tarixində
Kasablanka şəhərində keçirilmiş kitab sərgisinə göndərilmişdir.
20 aprel – 9 may 2011-ci il tarixində Buenos-Ayres şəhərində
keçirilən kitab sərgisində səfirliyimizin iştirakını nəzərə alaraq,
müstəqilliyin bərpasından sonrakı dövr ərzində qazanılmış böyük
uğurların, milli mədəniyyətin, turizm potensialının təbliği məqsədilə
31 adda nəşr və çap məhsulu həmin sərgidə nümayiş olunmaq üçün
Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
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ELM VƏ TƏHSİL
2011-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
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 yaxşılaşdırılması
üzrə İnkişaf Proqramı»nın icrası ilə əlaqədar müvafiq işlər
görülmüşdür.
2011-ci ilin yanvar ayında Bakı şəhər 24 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbi Binə qəsəbəsində yeni istifadəyə verilmiş Mədəniyyət Mərkəzində fəaliyyətə başlamışdır. Mədəniyyət Mərkəzinin
açılışında Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban
Əliyeva iştirak etmişdir. 2011-ci ilin may ayında Abşeron rayon
Ceyranbatan qəsəbə Uşaq İncəsənət Məktəbi qəsəbədə yeni tikilmiş
Mədəniyyət Mərkəzinə köçürülmüşdür. 2011-ci il 15 avqust tarixində
Siyəzən rayon Uşaq İncəsənət Məktəbinin yeni tikilmiş binası, 19
sentyabr tarixində Bakı şəhər Q.Qarayev adına 8 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin binası təmir və yenidənqurma işləri aparıldıqdan
sonra istifadəyə verilmişdir. Hər iki məktəb binasının açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
iştirak etmişdir. Yeni tədris ili ərəfəsində Yardımlı rayon Uşaq Musiqi
Məktəbinin yeni binası, habelə Gəncə şəhər Zərif Qayıbov adına 5
nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin binası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilmişdir. Hazırda Şamaxı rayon Nəsimi adına Uşaq İncəsənət
Məktəbi üçün yeni binanın tikintisi davam edir.
2011-ci il 1 iyun tarixindən Göygöl rayonunun Xaqani kəndində
yeni uşaq musiqi məktəbi açılmışdır.
Mingəçevir şəhər Ü.Hacıbəyli adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi
Məktəbi 2011-ci il 1 sentyabr tarixindən 11 illik təhsil sisteminə keçirilmişdir.
Xor sənətinin geniş təbliğ edilməsi, uşaqlarda kiçik yaşlarından
xor ifaçılığına marağın oyadılması və vokal-xor ifaçılığı sahəsində
kadrlar yetişdirilməsində uşaq xor məktəblərinin müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq Bakı şəhər Ə.Bədəlbəyli adına 23 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin bazasında xor məktəbinin yaradılması məqsədilə
məktəbdə 2011/2012-ci tədris ilindən xor şöbəsi açılmışdır.
“Müslüm Maqomayevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 avqust tarixli
439 nömrəli Sərəncamının 2-ci hissəsinin icrasını təmin etmək
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məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il
5 aprel tarixli 51 nömrəli Qərarı ilə Bakı şəhər 26 nömrəli Uşaq
Musiqi Məktəbinə görkəmli müğənni və bəstəkar, SSRİ Xalq artisti
Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayevin adı verilmişdir.
2011-ci il 26 sentyabr tarixində Bakı şəhər Q. Qarayev adına 8
nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbində respublikanın uşaq musiqi,
incəsənət və rəssamlıq məktəbləri üzrə 2010/2011-ci tədris ilinin
yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir. Müşavirədə “2009 –
2013-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında uşaq musiqi, incəsənət
və rəssamlıq məktəblərinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə İnkişaf
Proqramı”nın icrası ilə bağlı görülmüş işlərdən, məktəblərin nailiyyətlərindən və problemlərindən danışılmış, respublikada bədii təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, gənc nəslin estetik tərbiyəsi, istedadlı
uşaqların üzə çıxarılması, onların yaradıcılıq potensialının inkişaf
etdirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması, məktəblərin idarə olunması, təhsilin məzmunu və strukturu, zəruri təlim-tərbiyə metodları
kimi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış, məktəblərin
modernləşdirilməsi, onların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi,
kadr potensialının möhkəmləndirilməsi, təhsilin məzmunca yeniləşdirilməsi kimi məsələlərin həlli sahəsində tapşırıqlar verilmişdir.
2011/2012-ci tədris ili ərəfəsində Nazirlik tərəfindən nəşr
edilmiş dərsliklər, dərs jurnalları, şagirdlərin fərdi vərəqələri və
Respublikanın Mədəniyyətşünaslıq Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış
yeddi adda yeni tədris proqramı Respublikanın uşaq musiqi, incəsənət
və rəssamlıq məktəblərinə paylanmışdır. Bundan başqa məktəblərdə
tədris prosesi zamanı istifadə olunan normativ sənədlərin vahid yeni
formaları hazırlanmışdır. Hesabat dövründə respublikanın uşaq
musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri üçün inventar, avadanlıq
və musiqi alətləri alınmışdır.
İnformasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi, habelə tədris
prosesinin səmərəliyinin artırılması məqsədilə Azərbaycan Turizm
İnstitutu üçün İRBİS-64 avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya
sistemi alınmışdır.
2011-ci ilin yanvar-fevral aylarında Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi sistemində olan uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin pedaqoji kadrlara olan tələbatı barədə yerlərdən məlumatlar
toplanılmış və 2010/2011-ci tədris ilində müvafiq ixtisaslar üzrə ali
və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirən məzunların təyinat bölgüsü
zamanı nəzərə alınmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyinə göndərilmişdir.
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2011-ci ilin yanvar - mart və oktyabr - dekabr aylarında Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma
Mərkəzində uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin 181
müəllimi müxtəlif ixtisaslar üzrə ixtisasartırma kurslarına cəlb
olunmuşlar. Bundan əlavə 2011-ci ilin iyul-avqust aylarında ixtisas
təhsili olmayan, böyük pedaqoji iş stajına malik uşaq musiqi və
incəsənət məktəblərinin müəllimləri üçün Mərkəzdə təşkil edilmiş
fortepiano, qarmon, nağara və musiqi nəzəriyyəsi üzrə gücləndirilmiş
ixtisasartırma kurslarında respublikanın rayon və şəhərlərindən 145
müəllim iştirak etmişdir.
2011-ci ilin may ayında Respublika Mədəniyyət Müəssisələri
İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində respublikanın rayon
uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin rəhbərləri ilə “Uşaq musiqi
və incəsənət məktəblərində tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi”
mövzusunda seminar-treninq keçirilmişdir.
2011-ci ilin aprel ayında Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki
Mərkəz tərəfindən Mingəçevir, Şəki, Gəncə şəhərlərində uşaq musiqi,
incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin müəllimləri üçün “Təlim-tərbiyə
prosesinin təkmilləşdirilməsi və istedadlı uşaqların aşkar edilməsində
qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda seminar-treninqlər keçirilmişdir.
Mərkəzdə Uşaq musiqi və uşaq incəsənət məktəbləri üçün “Fortepiano”, “Tar”, “Kamança”, “Xanəndə”, “Solfecio”, “Gitara”, “Ümumi
musiqi ədəbiyyatı”, “Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı” tədris proqramları
işlənilmiş və çap üçün hazırlanmışdır.
Hesabat dövründə respublikanın uşaq musiqi və incəsənət
məktəbləri şagirdlərindən ibarət birləşmiş xalq çalğı alətləri orkestrinin yaradılması məqsədilə zonalar üzrə Bakı, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Naxçıvan, Sumqayıt, Şəki, Şirvan şəhərlərində və Ağcabədi
rayonunda istedadlı şagirdlərdən ibarət orkestr qrupları formalaşdırılmış və bu qruplar not materialları ilə təmin olunmuşlar.
Ölkədə nəfəsli və zərb alətləri üzrə musiqi təhsilinin inkişaf
etdirilməsi, istedadlı uşaqların aşkara çıxarılması, onların dəstəklənməsi və yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2011-ci
il 14-17 mart tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümünə həsr olunmuş
Uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin nəfəsli və zərb
alətləri üzrə II respublika müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə Bakı,
Gəncə, Sumqayıt, Şirvan şəhərlərindən, Abşeron, Hacıqabul, Füzuli,
Quba, Qusar, Sabirabad, Samux rayonlarından, Naxçıvan Muxtar
Respublikasından fleyta, qoboy, klarnet, truba, trombon, valtorna, tuba,
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saksofon, zərb alətləri ixtisasları üzrə 97 şagird iştirak etmişdir. Münsiflər heyətinin qərarına əsasən 24 gənc ifaçı müsabiqənin laureatı adına,
müxtəlif dərəcəli diplomlara və pul mükafatına layiq görülmüşdür.
Müsabiqə qaliblərinin yekun konserti 2011-ci il 1 aprel tarixində
M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilmişdir.
Respublikada xor mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi, uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində xor fənninin tədrisinin səviyyəsinin
yüksəldilməsi, xormeysterlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi məqsədilə 2011-ci il 4-28 aprel tarixlərində Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümünə həsr
olunmuş Uşaq xor kollektivlərinin VII respublika müsabiqəsi keçirilmişdir. Zonalar üzrə Bakı, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Naxçıvan,
Sumqayıt, Şəki, Şirvan şəhərlərində və Ağcabədi rayonunda keçirilmiş müsabiqədə respublikanın şəhər və rayonlarından 200-dən artıq
xor kollektivi, 10.000 nəfərdən çox şagird iştirak etmişdir. Müsabiqədə fərqlənmiş uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri, xormeyster və
konsertmeysterlər mükafatlara, Diplom və Fəxri Fərmanlara layiq
görülmüşlər. 2011-ci il 11 may tarixində M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilmiş konsertdə müsabiqə
qalibləri çıxış etmişlər.
2011-ci ilin aprel-iyun aylarında M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, Kamera və Orqan Musiqisi Zalında,
Kapellhaus Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində, Beynəlxalq
Muğam Mərkəzində uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri şagirdlərinin
hesabat konsertləri, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında isə
Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin məzunlarının konserti keçirilmişdir.
Kapellhaus Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Bakı şəhər
G.Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbi, Ağcabədi
rayon Ü.Hacıbəyli adına Uşaq İncəsənət Məktəbi və Xocalı rayon 2
nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi şagirdləri birgə konsert proqramı ilə
çıxış etmişlər. M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində Abşeron rayon Xırdalan şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin və Şamaxı rayon Nəsimi adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin
şagirdlərinin konserti keçirilmişdir.
Mədəniyyət siyasətinin həyata keçirilməsində elmin iştirakını
təmin etmək, habelə respublikada kulturoloji tədqiqatların dəstəklənməsi məqsədilə 2011-ci ilin 11-12 iyul tarixində “Davamlı inkişaf
mədəniyyəti: formalaşma problemləri və perspektivləri” adlı Beynəlxalq Konfrans keçirilmişdir.
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2011-ci ilin oktyabr ayında Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümünə
həsr olunmuş uşaq və yeniyetmələrin rəsm və əl işlərindən ibarət
“Müstəqil Azərbaycanım” adlı respublika müsabiqəsi keçirilmişdir.
Müsabiqəyə respublikanın uşaq rəssamlıq və incəsənət məktəblərindən, uşaq yaradıcılıq mərkəzlərindən, rəsm studiyalarından 400-ə
yaxın rəsm və əl işləri təqdim edilmişdir. Münsiflər heyətinin qərarına
əsasən 18 şagird müxtəlif dərəcəli diplom, fəxri fərman və pul
mükafatına layiq görülmüşdür.
2011-ci il 27 oktyabr tarixində M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü münasibət ilə Azərbaycan Respublikasının Prezident təqaüdçüsü olan gənc istedadların
konserti keçirilmişdir. Konsertdə Bakı şəhər Q.Qarayev adına 8
nömrəli, R.Hacıyev adına 15 nömrəli, L. və M.Rostropoviçlər adına
21 nömrəli onbirillik musiqi məktəblərinin, Bülbül adına Orta İxtisas
Musiqi Məktəbinin şagirdləri iştirak etmişlər.
Rəqslərdə milli ənənələrin qorunub saxlanılması, rəqs kollektivlərinin yaradıcılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və inkişaf etdirilməsi,
gənc istedadların üzə çıxarılması, onların peşəkar inkişafının istiqamətləndirilməsi məqsədilə 2011-ci il 5-15 noyabr tarixində zonalar
üzrə Bakı, Gəncə, Lənkəran, Naxçıvan, Sumqayıt, Şəki şəhərlərində
və Ağcabədi rayonunda Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümünə həsr olunmuş Uşaq rəqs kollektivlərinin respublika müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqədə Bakı,
Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Sumqayıt, Şəki şəhərlərindən, Abşeron,
Ağcabədi, Ağstafa, Astara, Balakən, Biləsuvar, Daşkəsən, Füzuli,
Göygöl, Xaçmaz, İsmayıllı, Qax, Qobustan, Qusar, Şamaxı, Zaqatala,
Zərdab rayonlarından 47 rəqs kollektivi, 600-ə qədər uşaq iştirak etmişdir. Münsiflər heyətinin qərarına əsasən Sumqayıt şəhər Bülbül
adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin rəqs kollektivi Qran Pri
mükafatına, Bakı şəhər V. Mustafazadə adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət
Məktəbinin rəqs qrupu I mükafata, Bakı şəhər 3 nömrəli və Gəncə
şəhər uşaq incəsənət məktəblərinin rəqs kollektivləri II mükafata,
Mingəçevir şəhər F. Qasımov adına, Füzuli rayon S. Şuşinski adına 1
nömrəli uşaq incəsənət məktəblərinin və Abşeron rayon Novxanı kənd
klubunun rəqs kollektivləri III mükafata layiq görülmüşlər. Müsabiqə
qaliblərinin konserti 2011-ci il 22 noyabr tarixində M. Maqomayev
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilmişdir.
Azərbaycan və Gürcüstan arasında mədəni əlaqələrin genişlən56
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dirilməsi, qarşılıqlı səfərlərin və birgə tədbirlərin təşkili ənənələrinin
bərpa edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi Tbilisi şəhər E.Axvlediani adına uşaq rəsm
qalereyası ilə birlikdə azərbaycanlı və gürcüstanlı uşaqların rəsm
sərgilərini təşkil etmişdir. Gürcüstan tərəfinin dəvətinə əsasən 2011ci il 30 iyun – 5 iyul tarixlərində Bakı şəhərinin “DA’ Art” Təsviri
İncəsənət Mərkəzinin müəllim və şagirdləri Tbilisi şəhərində olmuşlar. Burada azərbaycanlı uşaqların rəsm əsərlərindən ibarət sərgi
maraqla qarşılanmış və böyük əks-səda doğurmuşdur. 2011-ci il 1517 noyabr tarixində Bakı şəhərində Muzey Mərkəzində gürcüstanlı
uşaqların rəsm sərgisi təşkil edilmişdir. Sərgidə 5-15 yaşlı 70
gürcüstanlı uşağın 90-a qədər əsəri nümayiş etdirilmiş, fərqlənən
uşaqlara diplom və mükafatlar verilmişdir. Tədbirdə Gürcüstandan
qonaqlar da iştirak etmişlər.
Hesabat dövründə Bakı şəhərinin uşaq musiqi və incəsənət
məktəbləri ilə rayon və kənd məktəbləri arasında yaradıcılıq əlaqələrinin yaradılması, təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi, gənc
mütəxəssislərə metodiki köməklik göstərilməsi məqsədilə paytaxtın
məktəb kollektivlərinin respublikanın şəhər və rayonlarına səfərləri
təşkil edilmişdir. İl ərzində Bakı şəhər 1 nömrəli Uşaq İncəsənət
Məktəbinin müəllimləri Zaqatala rayon Uşaq İncəsənət Məktəbində,
Bakı şəhər 3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin kollektivi Qobustan
rayon Təklə kənd Uşaq Musiqi Məktəbində, Bakı şəhər 5 nömrəli
Uşaq İncəsənət Məktəbinin kollektivi Yevlax şəhər 1 nömrəli Uşaq
Musiqi Məktəbində, Bakı şəhər C.Hacıyev adına 3 nömrəli Uşaq
Musiqi Məktəbinin kollektivi Bərdə rayon 4 nömrəli Uşaq İncəsənət
Məktəbində, Bakı şəhər Ə. Bakıxanov adına 6 nömrəli Uşaq Musiqi
Məktəbinin kollektivi Qusar və İsmayıllı rayon uşaq incəsənət
məktəblərində, Bakı şəhər Q.Qarayev adına 8 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin müəllim və şagirdləri Xaçmaz rayon Uşaq Musiqi
Məktəbində, Bakı şəhər T.Quliyev adına 12 nömrəli Onbirillik Musiqi
Məktəbinin kollektivi Şamaxı rayon Uşaq İncəsənət Məktəbində, Bakı
şəhər R.Hacıyev adına 15 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin
şagird və müəllimləri Masallı rayon Uşaq İncəsənət Məktəbində, Bakı
şəhər Niyazi adına 22 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi İsmayıllı və
Qəbələ rayon uşaq incəsənət məktəblərində, Bakı şəhər 24 nömrəli
Onbirillik Musiqi Məktəbinin kollektivi Göygöl rayon Aşıq Şəmşir
adına Uşaq Musiqi Məktəbində, Bakı şəhər M.Maqomayev adına 26
nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllim və şagirdləri Qax və
Qəbələ rayon uşaq incəsənət məktəblərində, Bakı şəhər 28 nömrəli
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Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllim və şagirdləri Astara rayon Uşaq
Musiqi Məktəbində, Bakı şəhər 33 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin
kollektivi Hacıqabul rayon Uşaq Musiqi Məktəbində, Bakı şəhər 37
nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi Xızı rayon Uşaq Musiqi Məktəbində
olmuşlar.
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində çalışan
müəllim və şagirdlərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə
mütəmadi olaraq xarici ölkələrdən dəvət edilmiş təcrübəli mütəxəssislərin, tanınmış müəllimlərin ustad sinifləri təşkil edilir. 2011-ci il 18
– 19 mart tarixində Belarus Respublikasının əməkdar artisti, Belarus
Dövlət Musiqi Akademiyasının kafedra müdiri, professor Boris
Niçkovun, 27 aprel - 3 may tarixində Rusiyanın əməkdar incəsənət
xadimi, Moskva Dövlət Konservatoriyasının professoru Mixail
Qotsdinerin, 8 və 9 iyun tarixində Niderlandda yaşayan rusiyalı
gitaraçı, beynəlxalq müsabiqələr laureatı İrina Kulikova-Fellendansın
uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllim və şagirdləri üçün
ustad dərsləri təşkil edilmiş, habelə İrina Kulikova-Fellendans
Kapellhaus Alman-Azərbaycan Cəmiyyətində konsert proqramı ilə
çıxış etmişdir.
Avropa Balet Konservatoriyası ilə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbi
arasında əməkdaşlıq çərçivəsində Konservatoriyanın rəhbəri Mixael
Fixtenbaum və Avstriyanın St.Pölten şəhərinin “Workshop of Modern
Dance” qrupunun bir neçə üzvü Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin
tələbələrinin iştirakı ilə modern balet quruluşlarının hazırlanması
məqsədilə 2011-ci il 20 may - 1 iyun tarixində Bakı şəhərində olmuşlar.
Hesabat dövründə Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin müəllim və şagirdləri xarici ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə də
uğurla iştirak etmişlər. Bakı şəhər 3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Fərhad Qarayusifli (fortepiano) 2011-ci ilin mart ayında
Türkiyənin Edirne şəhərində XIV beynəlxalq kamera musiqisi
müsabiqəsində III dərəcəli Diplomla təltif olunmuşdur.
2011-ci il 3-12 mart tarixində Rusiyanın Omsk şəhərində
keçirilmiş Y.İ.Yankeleviç adına II Beynəlxalq skripkaçılar müsabiqəsində Bakı şəhər L. və M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin skripka ixtisası üzrə şagirdi, Prezident təqaüdçüsü
Kənan Mayılov iştirak etmişdir.
Bakı şəhər G.Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə şagirdi Nəriman Əmiraslanov 2011-ci
il 23-27 mart tarixində Estoniyanın Rakvere şəhərində keçirilmiş
İ.S.Bax adına gənc pianoçuların Beynəlxalq müsabiqəsində böyük
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uğur qazanmışdır. ABŞ, Almaniya, Azərbaycan, Belarus, Estoniya,
İtaliya, Latviya, Rusiya və Türkiyədən gənc pianoçuların iştirak etdiyi
müsabiqədə Nəriman Əmiraslanov I dərəcəli Diploma layiq görülərək
laureat olmuşdur.
Gənc bəstəkar-pianoçu, G. Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin müəllimi Pikə Axundova 2011-ci il 25-29 mart
tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində solo konsertlər vermişdir.
Bakı şəhər F.Əmirov adına 6 nömrəli Onbirillik İncəsənət Məktəbinin “Odlar yurdu” rəqs qrupu 2011-ci il 20-25 aprel tarixində
Türkiyənin Kocaeli şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq Ənənəvi Uşaq
Festivalında iştirak etmişdir.
Ağdam rayon Xan Şuşinski adına Uşaq Muğam Musiqi Məktəbinin “Qarabağ bülbülləri” ansamblının bir qrup üzvü 2011-ci il 5-10
may tarixlində Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilmiş “Qolden
Dolfin-2011” 10-cu Beynəlxalq Xalq yaradıcılığı festivalında iştirak
etmişdir.
25-30 aprel 2011-ci il tarixlində Belarus Respublikasının Mozır
şəhərində “Земля под белыми крыльями” adlı Gənc İstedadların
VIII Beynəlxalq Festivalı çərçivəsində keçirilən müsabiqədə solovokal (estrada) nominasiyası üzrə Bakı şəhər 12 nömrəli onbirillik
musiqi məktəbinin şagirdi Yasin Həsənov, milli rəqs nominasiyası
üzrə isə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin tələbələri, Prezident təqaüdçüləri Xamiz Cəfərov, Akif Kərimli, Çinarə Quliyeva, Zəminə Sadıqzadədən ibarət “Bakı ulduzları” rəqs kollektivi iştirak etmişlər. On
ölkədən (Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Litva,
Latviya, Estoniya, İtaliya, Rumıniya) 500 nəfərdən çox istedadlı uşaq
və yeniyetmənin iştirak etdiyi müsabiqədə Yasin Həsənov və “Bakı
ulduzları” rəqs kollektivi ayrı-ayrılıqda müsabiqənin ən yüksək
mükafatı “Qran-Pri” və qiymətli hədiyyələrlə təltif olunmuşlar.
Bakı şəhər T.Quliyev adına 12 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi Yasin Həsənov 2011-ci il 16-22 may tarixində Rumıniyanın Bakau vilayətinin Oneşt şəhərində keçirilmiş XVI “Tİ AMO”
Beynəlxalq Uşaq Pop Musiqisi Festivalında III mükafata və xüsusi
diplomlara, 26-29 may tarixində Belarus Respublikasının Klimoviçi
şəhərində keçirilmiş “Золотая пчёлка” XI beynəlxalq uşaq yaradıcılığı festivalında II dərəcəli Diploma, 11-14 iyul tarixində Belarus
Respublikasının Vitebsk şəhərində keçirilmiş “Славянский базар”
IX beynəlxalq Uşaq Musiqi Müsabiqəsində II dərəcəli diploma,
xüsusi kuboka və pul mükafatına layiq görülmüşdür.
2011-ci il 21 may – 2 iyun tarixində Vladimir Spivakov Beynəl59
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xalq Xeyriyyə Fondu tərəfindən keçirilmiş “Москва встречает друзей” adlı VIII Beynəlxalq festivalda gənc musiqiçilər Atabala
Manafzadə və Aygül Həsənova iştirak etmişlər.
2011-ci il 1 iyun tarixində Çexiyanın Lidise şəhərində 39-cu
ənənəvi beynəlxalq uşaq incəsənət sərgisi keçirilmişdir. 66 ölkədən
25 min əsərin iştirak etdiyi sərgidə Azərbaycandan göndərilmiş əsərlər
içərisində 21 müəllifin əl işi mükafata layiq görülmüşdür. Onlardan
Sumqayıt şəhər Bülbül adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin
şagirdi Günel Şərəfxanova və Bərdə rayon 1 nömrəli Uşaq İncəsənət
Məktəbinin şagirdi Fərhad Məhərrəmov xatirə medalına, Gəncə şəhər
Uşaq Rəssamlıq Məktəbinin şagirdi Fariz Əsgərov, Lənkəran şəhər
Uşaq Rəssamlıq Məktəbinin şagirdləri Azər Ağazadə və Çinarə
Bağırzadə, İsmayıllı rayon F.Əzimov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Sənan Cavadov tərifnaməyə layiq görülmüşlər. Bir qrup
şagirdin rəsmlər toplusuna görə Bərdə rayon 1 nömrəli Uşaq İncəsənət
Məktəbi medalla təltif olunmuşdur. 2011-ci il 27 oktyabr tarixində
Bakı şəhərində Çexiya Respublikası Səfirinin İqamətgahında “Lidise2011” 39-cu ənənəvi beynəlxalq uşaq incəsənət sərgisində xatirə
medalı və tərifnaməyə layiq görülmüş azərbaycanlı uşaqlara
mükafatların təqdim edilmə mərasimi keçirilmişdir.
2011-ci il 29 iyun - 5 iyul tarixində Macarıstanın Balatonfüred
şəhərində keçirilmiş “Долина искусств” Balaton-Budapeşt-Vyana XI
Beynəlxalq festival-müsabiqəsində Bakı şəhər F.Əmirov adına 6
nömrəli Onbirillik İncəsənət Məktəbinin şagirdi Eldar Tahirov QranPri mükafatına layiq görülmüşdür.
Nüfuzlu xor tədbirlərində ölkəmizin uşaq xor kollektivlərinin
iştirakı üçün zəruri şərtlərlə yaxından tanış olmaq məqsədilə Dövlət
Xor Kapellasının bədii rəhbəri, respublikanın xalq artisti Gülbacı
İmanova və Dövlət Xor Kapellası nəzdində uşaq xor kollektivinin
xormeysteri, respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Dilarə Əliyeva
2011-ci il 10-15 iyul tarixində Avstriyanın Qrats şəhərində keçirilmiş
gənclər və yeniyetmələr arasında 1-ci Dünya Xor çempionatının və
Xor musiqisi üzrə 2-ci Qran-Pri yarışmasının işində iştirak etmişlər.
Ü. Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri
Narın Musayeva, Elvin Nəcəfov və Mustafa Mehmandarovun Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Türkmənistan, Özbəkistan,
Başqırdıstan və Tatarıstanın istedadlı gənc musiqiçilərindən ibarət
TÜRKSOY Gənclər Kamera Orkestrinin tərkibində 2011-ci il 19 iyul
- 30 avqust tarixində Türkiyə və Almaniyada keçirilmiş beynəlxalq
layihədə iştirakı təmin edilmişdir.
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2011-ci ilin iyul-avqust aylarında Yaponiyada keçirilmiş XVI
Kanagava Dünya Uşaqlarının Bədii Sərgisində Cəbrayıl rayon Böyük
Mərcanlı kənd Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Arzu Xəlilovanın
“Yandırılmış kənd – erməni vəhşiliyi” rəsmi fərqlənmə sertifikatına
layiq görülmüşdür. Sərgidə müxtəlif ölkələrdən 20300 rəsm əsəri
iştirak etmişdir.
2011-ci il 10-18 avqust tarixində Ukraynanın Odessa şəhərində
keçirilmiş “Созвездие Моря – Солнце, Молодость, Красота” adlı X
beynəlxalq uşaq və gənclər musiqi festivalında Bakı şəhər L. və
M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin
şagirdi Məhərrəm Hüseynli qızıl medala və diploma layiq görülmüşdür.
Bakı şəhər L. və M. Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin şagirdi, Prezident təqaüdçüsü Kamran Ömərli
2011-ci il 8-23 oktyabr tarixində Polşanın Poznan şəhərində keçirilmiş
H. Venyavski adına XIV beynəlxalq skripkaçılar müsabiqəsində
iştirak etmişdir.
2011-ci il 6-14 noyabr tarixində Litvanın Vilnüs şəhərində
keçirilmiş Beynəlxalq Piano Festivalında gənc pianoçular, Prezident
təqaüdçüləri Nərmin Nəcəfli və Rüstəm Zeynalov iştirak etmişlər.
“Новые имена” Regionlararası İctimai Xeyriyyə Fondu tərəfindən 2011-ci il 21-30 noyabr tarixində Moskva şəhərində MDB və
Baltikyanı ölkələrdən olan istedadlı uşaqlar və onların müəllimləri
üçün Yaradıcılıq məktəbində Bakı şəhər 24 nömrəli Onbirillik Musiqi
Məktəbinin klarnet ixtisası üzrə şagirdi Yusif Yusifov və onun
müəllimi Vaqif Məmmədov iştirak etmişlər.
Bakı şəhər G.Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik Musiqi
Məktəbinin şagirdi Nəriman Əmiraslanov 2011-ci il 22-24 noyabr
tarixində Moskva şəhərində Rusiya Federasiyasının birinci xanımı
Svetlana Medvedevanın himayəsi ilə keçirilmiş “Восходящие звезды
в Kремле” adlı klassik musiqi üzrə gənc ifaçıların III Beynəlxalq
Festivalında uğurla iştirak etmişdir.
Avstriyanın Vyana şəhərində fəaliyyət göstərən beynəlxalq
təşkilatlar və diplomatik nümayəndəliklər tərəfindən 2011-ci il 2-3
dekabr tarixində təşkil edilmiş Beynəlxalq Xeyriyyəçilik Bazarında
(İnternational Charity Market), habelə 2011-ci il 5-6 dekabr tarixində
Sloveniyada Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği məqsədilə keçirilmiş
tədbirlərdə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin müəllim və tələbələri
iştirak etmişlər.
İstedadlı gənclərin xarici ölkələrin tədris müəssisələrində təhsil
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almaları, təcrübə keçmələri və ustad siniflərində iştirak etmələri
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Nazirliyin maliyyə dəstəyi ilə Bakı
Xoreoqrafiya Məktəbinin sabiq tələbəsi Nihad İsayev İtaliyanın
DanceHaus Rəqs Akademiyasında, gənc skripkaçı, Prezident təqaüdçüsü Elvin Xoca Qəniyev İsveçrənin Sürix İncəsənət Universitetində,
gənc vokalçı, Prezident təqaüdçüsü Vaqif Nağıyev P.İ.Çaykovski
adına Moskva Dövlət Konservatoriyası nəzdində Akademik Musiqi
Kollecində, gənc vokalçı, “Üns” yaradıcılıq səhnəsinin solisti İlham
Nəzərov İtaliyanın Ozimo D’Arte Lirica Akademiyasında təhsillərini
davam etdirmişlər.
Hesabat dövründə Nazirliyin təşkilati və maliyyə dəstəyi ilə
istedadlı gənc musiqiçilər xarici ölkələrdə keçirilən tanınmış musiqiçilərin ustad dərslərində iştirak etmişlər. Bakı şəhər L. və M. Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi, Prezident
təqaüdçüsü Kamran Ömərlinin Polşanın Qdansk şəhərində Beynəlxalq
Musiqi Akademiyasında tanınmış skripkaçı Maksim Venqerovun ustad
dərslərində (2011-ci il 1-11 avqust), istedadlı gənc pianoçu və skripkaçı,
Prezident təqaüdçüsü Osman Eyublunun Niderlandın Bergen şəhərində
Holland Musiqi Sessiyaları və Festivalı Fondunun Yay Akademiyasının tədris kurslarında (2011-ci il 31 iyul - 14 avqust) və P.İ.Çaykovski
adına Moskva Dövlət Konservatoriyası nəzdindəki Mərkəzi Musiqi
Məktəbində (il ərzində iki dəfə 14 günlük kurslar), gənc pianoçular,
Prezident təqaüdçüləri Nərmin Nəcəfli və Rüstəm Zeynalovun
Fransanın Bagneres de Biqorre şəhərində professor Muza Rubaskytenin ustad dərslərində (2011-ci il 17-31 iyul), Nərmin Nəcəflinin
İtaliyanın Eppan şəhərində “Junior Piano Academiya”da professor
Andrea Bonattanın xüsusi istedada malik uşaqlar üçün ustad dərslərində (2011-ci il 18-23 aprel) və Polşanın Bıdqoş şəhərində Paderevski
Piano Akademiyasında (2011-ci il 14-22 avqust), Abşeron rayon
Xırdalan şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Atabala Manafov
(fortepiano), Bakı şəhər Q.Qarayev adına 8 nömrəli Onbirillik Musiqi
Məktəbinin şagirdi Nigar Məmmədova (violonçel) və 24 nömrəli
Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi Yusif Yusifovun (klarnet) Rusiya
Federasiyasının Samara, Tolyatti və Novokuybışevsk şəhərlərində
xalq artisti Yuri Başmetin MDB ölkələri Birinci Uşaq Musiqi
Akademiyasında (2011-ci il 1-8 iyun), gənc musiqiçilər Jalə Əliyeva
(violonçel) və Emil Bağırovun (klarnet) Belarus Respublikasının
Minsk şəhərində keçirilmiş Yuri Başmetin MDB ölkələri Üçüncü
Gənclər Musiqi Akademiyasında (2011-ci il 1-8 oktyabr) iştirakı
təmin edilmişdir.
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TURİZM
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 15
fevral 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında
2011-ci il “Turizm ili” elan edilmişdir. Ölkə başçısı tərəfindən 2011-ci
ilin “Turizm ili” elan edilməsi ilə əlaqədar Nazirlik tərəfindən hazırlanmış tədbirlər planı təsdiq olunmuş və müvafiq işlər görülmüşdür.
“Turizm ili” çərçivəsində təsdiq olunmuş tədbirlər planının
icrasına uyğun olaraq, ilk növbədə turizm ilinin loqosu təsdiq olunmuş
və respublikada fəaliyyət göstərən bütün turizm nümayiş obyektlərinin qarşısında Turizm ilinin loqosunu və devizini əks etdirən
bayraqlar və bildbordlar yerləşdirilmişdir. Bununla yanaşı, Nazirliyin
sifarişi ilə hazırlanmış reklam-çap məhsullarında turizm ilinin loqosu
yerləşdirilmişdir.
28-30 aprel 2011-ci tarixində Bakı Sərgi Mərkəzində II Ümumrespublika Daxili Turizm və X Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və
Səyahətlər sərgiləri keçirilmişdir. Ölkə başçısı İlham Əliyev və xanımı
Mehriban Əliyeva bu sərgilərdə iştirak etmişlər. Sərgidə Azərbaycanın
turizm potensiallı 15 bölgəsi təmsil olunmuş, hər bölgə öz turizm
infrastrukturunu, tarix-mədəniyyət, milli mətbəxi və əl sənətkarlığı
nümunələrini nümayiş etdirmişdir.
28-30 aprel 2011-ci il tarixində “AİTF 2011” Azərbaycan
Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisinə A. Dümanın stendi
qurulmuş və bu stend sərgidə iştirak edən xarici və yerli qonaqlar
tərəfindən çox böyük maraqla qarşılanmışdır. Bundan əlavə Avropada
yayımlanan və ən nüfuzlu iqtisadiyyat qəzeti olan, eyni zamanda
Fransada nəşr olunan “Le Nouvel Economiste” qəzetində “A.Düma
Qafqazda” Beynəlxalq marşrutu haqqında məlumat dərc edilmiş və
müvafiq reklam çap olunmuşdur.
Hesabat ilində mayın 28-də “Azərbaycanda yeni turizm
marşrutlarını kəşf edək” layihəsi çərçivəsində, həmçinin Respublika
günü münasibətilə Xəzər dənizində General Əsədov adına gəmidə 200
nəfərlik heyət üçün 6 saatlıq gəzinti, ziyafət və konsert Kruiz səfəri
təşkil edilmişdir.
2011-ci il 20 - 30 may tarixində İsmayıllı rayonunda və 01 - 10
iyun tarixlərində Xaçmaz rayonunda 4 xidmət sahəsi üzrə - otel
menecmenti, qeyd-qəbul, masa xidmətçisi və xadiməçilik ixtisasları
üzrə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və TİKA-nın dəstəyi ilə
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bölgələrdə xidmət səviyyəsinin artırılması məqsədilə təlim-tədris
kursları keçirilmiş və kursların sonunda 224 nəfərə müvafiq
sertifikatlar təqdim olunmuşdur.
Yay turizm mövsümündə Azərbaycanın bölgələri üzrə yerləşdirmə obyektlərinin yüklənmə faizi və turistlərə təklif olunan xidmətlərlə qiymətlərin uyğunluğunun öyrənilməsi ilə bağlı Nazirliyin
mütəxəssisləri yay mövsümünün əvvəlində və sonunda şimal, şimalqərb, cənub və qərb bölgələrinə ezam olunmuş və ezamiyyənin
yekunu olaraq bir sıra təhlillər aparılmışdır.
Hesabat dövründə İsmayıllı və Quba rayonlarında gənclər və
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün “Bu Vətən bizimdir” adlı
turist düşərgələri təşkil edilmişdir.
2011-ci il sentyabr ayının 24-də Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə turizm şirkətləri və
kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə Qala Arxeoloji-Etnoqrafik
Muzey Kompleksinə infotur təşkil olunmuşdur.
Ölkəmizin turizm sənayesinin inkişafının indiki mərhələsində
yeni “Turizm haqqında Qanun”un hazırlanmasına ciddi ehtiyac
yaranmışdır. “Turizm haqqında” qanun layihəsi müvafiq nazirliklərin
təklifləri nəzərə alınaraq yenidən işlənmiş və baxılmaq üçün
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 aprel 2010-cu il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2010-2014cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 2.1.2. bəndinin,
həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyun 2008-ci il
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Turizm və rekreasiya zonaları haqqında nümunəvi Əsasnamə”nin 3.1. bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə turizm və rekreasiya zonalarının yaradılması barədə Qərar layihəsi
hazırlanmış və təsdiq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
Macarıstanlı coğrafiyaşünas – alim, səyyah Dögeş Norbert
ölkəmizin tarixini, mədəniyyətini və təbiətinin zənginliyini işıqlandıracaq məqalə və fotoreportajlar hazırlamaq məqsədilə sentyabr
ayında Azərbaycanda səfərdə olmuşdur.
Turizm ili çərçivəsində Ümumdünya turizm gününün təntənəli
qeyd olunması münasibətilə sentyabrın 27-də Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi tərəfindən “Kempinski Hotel Badamdar” mehmanxanasında
“Ümumrespublika Daxili Turizm Konfransı” keçirilmiş, Dənizkənarı
milli parkda xalq sənətkarlarının əl işlərindən ibarət sərgi və xüsusi
konsert təşkil olunmuş, respublikanın muzeylərində açıq qapı günü
elan edilmişdir.
64

Hesabat_2011_Layout 1 28.08.2013 11:28 Page 65

Hesabat ilində 02-04 noyabr tarixində “Baku Expo” mərkəzində
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə “Xəzər: Ətraf
Mühit üçün Texnologiyalar” Beynəlxalq Ətraf Mühit sərgisi
keçirilmişdir.
Almaniyada nəşr olunan “Beynəlxalq Biznes Jurnalı”nın “İpək
yolu 2011” layihəsi çərçivəsində jurnalın əməkdaşı Kurt Auhuber 1417 noyabr tarixində Azərbaycana səfər etmişdir.
Müalicəvi su və digər təbii mənbələrdən daha səmərəli istifadə
etməklə rekreasiya əhəmiyyətli yerləşdirmə obyektlərinin yaradılması
və aidiyyəti investisiyanın cəlb edilməsi üçün bu ərazilər və hər bir
mənbənin müalicəvi əhəmiyyəti haqqında ətraflı məlumatlar müvafiq
təşkilatlardan toplanaraq vahid informasiya bazası yaradılmışdır.
23-24 noyabr tarixində Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun
Lüksemburq şəhərində keçirilən Avropa Şurasının Mədəni Marşrutlar
üzrə Məşvərət Forumunda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
nümayəndəsi iştirak etmişdir.
3 dekabr tarixində “Turizm ili” çərçivəsində Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin və Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinin dəstəyi
ilə Şüvəlan qəsəbəsindəki 12 nömrəli internat məktəbin şagirdləri
üçün Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey Kompleksinə ekskursiya
təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ilin “Turizm ili” elan
edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planının 18-ci bəndinə əsasən 9-10 dekabr
2011-ci il tarixində qonşu ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə
“Sərhədyanı turizmin inkişaf perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq
konfrans keçirilmişdir.
2011-ci il 16 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının
Hökuməti və Çernoqoriya Hökuməti, həmçinin iyun ayında
Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Serbiya Hökuməti arasında
Turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır.
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Fransa Respublikası
Hökuməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”in
icrasının təmin edilməsi məqsədilə Fəaliyyət Planı hazırlanmışdır.
Nazirlik 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 Əməkdaşlıq
Təşkilatı (İƏT), Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB), Demokratiya və
İqtisadi İnkişaf Naminə - GUAM, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı (QDİƏT), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və s.
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beynəlxalq təşkilatlarla turizm sahəsində çoxtərəfli əməkdaşlığın
təşkil edilməsi, turizm sahəsində mövcud proqramlara qoşulma,
beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakın təmin edilməsi, yeni təklif və
layihələrin hazırlanması, həmçinin əməkdaşlığa dair sənədlərin
imzalanması istiqamətində səmərəli və mühüm fəaliyyətini 2011-ci
ildə də davam etdirmişdir.
Nazirlik hesabat ilində keçirilən aşağıdakı beynəlxalq tədbirlərdə təmsil olunmuşdur:
– 2011-ci ilin 17 yanvar – 3 fevral tarixində Yaponiyanın Sapporo şəhərində Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi tərəfindən 2010-cu maliyyə ili üzrə “Gənc liderlər üçün təlim proqramı”
çərçivəsində “Yerli icmalarda turizmin təşviqi” mövzusunda keçirilən
təlim kursu;
– 2011-ci ilin 13 - 26 fevral tarixində Yaponiya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyi tərəfindən “Turizmin təşviqi və marketinq –
Yaponiya bazarı hədəf olaraq: GUAM ölkələri” mövzusunda keçirilən
təlim kursu;
– 2011-ci ilin 11-12 mart tarixində Rusiya Federasiyasının
Moskva şəhərində Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
Turizm üzrə İşçi Qrupunun növbəti iclası;
– 2011-ci ilin 15 mart tarixində MDB məkanında mədəni turizm
sahəsində birgə siyasətin formalaşdırılması və əməkdaşlığa dair 1-ci
Beynəlxalq Konfrans;
– 2011-ci ilin 13-15 aprel tarixində Gürcüstanın Tbilisi şəhərində keçirilmiş Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat –
GUAM-ın müvafiq qurum rəhbərləri səviyyəsində turizm məsələləri
üzrə İşçi qrupunun iclası.
2011-ci ilin 27 aprel – 04 may tarixində ölkəmizin turizm
potensialının tanıdılması məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
tərəfindən İran Körfəzi ölkələri (BƏƏ, Küveyt, Qətər və Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığı) və Almaniyanın qabaqcıl KİV nümayəndələrindən ibarət heyətlər üçün Azərbaycana press-turlar təşkil edilmişdir.
2011-ci ilin 3-4 may tarixində Astanada “Yeni onilliyin qlobal
riskləri” mövzusunda keçirilən IV Astana İqtisadi Forumunda
Azərbaycan Turizm İnstitutu təmsil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası və Fransa Respublikası arasında
turizm sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi və ölkəmizin turizm
imkanlarının həmin ölkədə geniş təbliğ olunması məqsədilə 2011-ci
ilin 21-28 iyun tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
Fransanın, 2-9 oktyabr tarixində isə İspaniyanın qabaqcıl kütləvi
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informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün Azərbaycan Respublikasına müvafiq marşrut üzrə press-turlar təşkil olunmuşdur.
2011-ci ilin 8-14 oktyabr tarixində Koreyanın Kendju şəhərində
keçirilən Ümumdünya Turizm Təşkilatının Baş Assambleyasının 19-cu
Sessiyasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir. Sessiyanın birinci plenar iclasında Azərbaycan Respublikası Baş Assambleyanın iclaslarına Sədr müavini təyin edilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Turizm Assosiasiyası, Bakı Turizm
İnformasiya Mərkəzi və Azərbaycan Turizm İnstitutu BMÜTT-yə
qoşulmuş üzv (Affiliate Member) seçilmişlər.
2011-ci ilin 22 sentyabr tarixində Paris şəhərində keçirilmiş
“Top Resa” beynəlxalq turizm sərgisi çərçivəsində Azərbaycanın
turizm imkanlarına həsr olunmuş təqdimat keçirilmişdir.
2011-ci ilin 9 noyabr tarixində Londonda təşkil edilən “World
Tourism Market” beynəlxalq turizm sərgisi çərçivəsində keçirilmiş
BMÜTT İpək Yolu Xüsusi Komissiyasının 1-ci iclasında Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi iştirak etmişdir. İclas zamanı 2012 – 2013-cü illər
üzrə İpək Yolu Fəaliyyət Planı təsdiq edilmişdir. Həmin Fəaliyyət
Planının uğurla həyata keçirilməsi, İpək Yolu brendinin təyin olunması və loqosunun yenilənməsi, İpək Yolu Proqramının İdarəçiləri ilə
üzv dövlətlər arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, gələcək əməkdaşlıq imkanları, məlumat və təcrübə mübadiləsi və digər məsələlər
barədə qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
2011-ci ilin 15-16 noyabr tarixində BMÜTT-nin baş katibi Taleb
Rifai və BMÜTT-nin Avropa üzrə Regional Direktoru İzabel Garana
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşlar.
Səfərin ilk günü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının baş katibi cənab Taleb
Rifainin rəhbərlik etdiyi rəsmi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Taleb Rifai 2011-ci ilin Azərbaycanda “Turizm ili” elan edilməsinə
və ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafına yaradılan yüksək şəraitə
görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirmiş və BMT-nin
Dünya Turizm Təşkilatının Baş Assambleyasının Koreyada keçirilən
iclasında Azərbaycanın Avropa regionu üzrə təşkilatın vitse-prezidenti
seçilməsinin önəmini qeyd etmişdir. T.Rifai Azərbaycanın Dünya
Turizm Təşkilatının “Qızıl kitab” hərəkatına qoşulması barədə
təşkilatın dəvət məktubunu dövlətimizin başçısına təqdim etmişdir.
Səfər çərçivəsində qonaqlar həmçinin xarici işlər naziri Elmar
Məmmədyarovla, dövlət miqrasiya xidmətinin sədri Arzu Rəhimovla,
ekologiya və təbii sərvətlər naziri Hüseynqulu Bağırovla, iqtisadi
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inkişaf naziri Şahin Mustafayevlə, BMT-nin rezident əlaqələndiricisi
Fikrət Akçura ilə görüşlər keçirmiş, bu görüşlərdə BMÜTT və
Azərbaycan Respublikası arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları
müzakirə olunmuşdur.
2011-ci ilin 17 – 18 noyabr tarixində Ukraynanın Kiyev
şəhərində GUAM-ın turizm üzrə işçi qrupunun qurum rəhbərləri
səviyyəsində növbəti iclası keçirilmişdir. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin də təmsil olunduğu iclasda “Yapon turistlərin cəlb olunmasına dair GUAM-ın vahid turizm məhsulu” layihəsinin uğurla
həyata keçirilməsi üçün cari ilin 14 aprel tarixində Tbilisidə qəbul
edilmiş Tədbirlər Planının icrasına dair hesabatlar dinlənilmişdir.
İclasda cari ilin 24-26 sentyabr tarixində Tokioda keçirilmiş “JATA
WTF-2011” sərgisi çərçivəsində GUAM ölkələrinin vahid lövhə ilə
təmsil olunması, “Yapon turistlərin cəlb olunmasına dair GUAM-ın
vahid turizm məhsulu” layihəsinin həyata keçirilməsi uğurla başa
çatdıqdan sonra ABŞ, Kanada və Cənubi Koreya bazarları üçün buna
bənzər layihələrin hazırlanması müzakirə edilmişdir. Həmçinin
“Yapon turistlərin cəlb olunmasına dair GUAM-ın vahid turizm
məhsulu” layihəsinin növbəti mərhələsində yapon kütləvi informasiya
vasitələri üçün 2012-ci ilin aprel ayında GUAM ölkələrinə press turun
təşkil edilməsi qərara alınmışdır.
BMÜTT-nın “2011-2012-ci illər üçün Turizm statistikası
sahəsində bilik səviyyəsinin artırılması Proqramı”nın Azərbaycanda
keçirilməsinə dair cari ilin 23 mart tarixində İspaniyanın Madrid şəhərində BMÜTT və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumuna əsasən 2011-ci ilin 22-25 noyabr
tarixində Proqramın ilk regional seminarı keçirilmişdir. Qeyd olunan
regional seminarda Gürcüstan, Moldova, Qazaxıstan, Rusiya, Tacikistan, Ukrayna və Özbəkistanın rəsmi turizm və statistika üzrə qurumlarının, həmçinin BMÜTT-nin məsul əməkdaşlarının və statistika
sahəsində ekspertlərinin, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin, Dövlət Statistika
Komitəsinin və Mərkəzi Bankının nümayəndələri iştirak etmişlər.
2011-ci il 16-18 dekabr tarixində Xarici İşlər Nazirliyi ilə birgə
turizm sahəsi üzrə ölkəmiz üçün prioritet hesab edilən 23 səfirliyin
46 əməkdaşı üçün zəngin turizm potensiallı Qəbələ rayonuna infotur
keçirilmişdir. İnfotur çərçivəsində Qəbələ ilə yanaşı, İsmayıllı (Lahıc)
və Şəki rayonu ilə əyani tanışlıq, ekskursiyalar, ziyarətlər və görüşlər
təşkil olunmuş, həmçinin Azərbaycanın turizm potensialının və
müvafiq turizm marşrutlarının təqdimatları keçirilmişdir.
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Hesabat dövründə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ümumilikdə
15 beynəlxalq sərgidə iştirak etmişdir.
Avstriyanın Vyana şəhərində 13 – 16 yanvar 2011-ci il tarixində
keçirilən “Ferien Messe” sərgisində 24 kv.m. ərazi icarəyə götürülmüşdür. Sərgidə Nazirliyin və “Geo Travel” şirkətinin nümayəndələri
iştirak etmişlər.
Almaniyanın Ştuttqart şəhərində 15 – 23 yanvar 2011-ci il
tarixində keçirilən “CMT” sərgisində Nazirlik ilk dəfə iştirak etmiş
və 35 kv.m. ərazisi olan lövhə icarəyə götürülmüşdür.
Finlandiyanın Helsinki şəhərində 20 – 23 yanvar 2011-ci il
tarixində keçirilən “MaTka” sərgisində Nazirlik ilk dəfə iştirak etmiş
və 22 kv.m. ərazisi olan lövhə icarəyə götürülmüşdür. Sərgidə
ölkəmizi Nazirliyin, “AZTA”-nın və 2 yerli turizm şirkətinin
nümayəndələri təmsil etmişlər.
Türkiyənin İstanbul şəhərində 10 – 13 fevral 2011-ci il tarixində
keçirilən “EMİTT” sərgisində Nazirlik tərəfindən 60 kv.m. ərazisi
olan lövhə icarəyə götürülərək milli üslubda quraşdırılmışdır. Dövlət
Mahnı və Rəqs Ansamblı səhnədə və stenddə milli rəqslərimizi
nümayiş etdirmişlər.
Latviyanın Riqa şəhərində 11 - 13 fevral 2011-ci il tarixində keçirilmiş “Balttour” sərgisində Nazirlik tərəfindən 24 kv.m ərazisi olan
lövhə icarəyə götürülmüşdür. Lövhədə 2 yerli turizm şirkətinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
İtaliyanın Milan şəhərində 17 - 20 fevral 2011-ci il tarixində
keçirilmiş “BİT” sərgisində Nazirlik tərəfindən 24 kv.m ərazisi olan
lövhə icarəyə götürülmüşdür. Lövhədə “AZAL” aviaşirkəti və 2 yerli
turizm şirkətinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
Almaniyanın Berlin şəhərində 09 – 13 mart 2011-ci il tarixində
keçirilmiş “İTB” sərgisində Nazirlik tərəfindən 104 kv.m ərazisi olan
lövhə icarəyə götürülmüş, milli üslubda lövhə quraşdırılmış, lövhədə
Dövlət Rəqs Ansamblının çıxışları təşkil edilmiş, 8 turizm şirkətin
iştirakı təmin edilmişdir.
Rusiyanın Moskva şəhərində 12 – 15 mart 2011-ci il tarixində
keçirilmiş “İntourmarket” sərgisində 16 kv.m. ərazi icarəyə götürülmüş və Bakı İnformasiya Mərkəzinin sərgidə iştirakı təmin
edilmişdir.
Rusiyanın Moskva şəhərində 16 - 19 mart 2011-ci il tarixində
keçirilmiş “MİTT” sərgisində 52 kv.m. ərazi icarəyə götürülmüş və milli
üslubda lövhə quraşdırılmışdır. Sərgidə Quba İnformasiya Mərkəzi, 1
mehmanxana və 6 turizm şirkətinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
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Küveytdə 31 mart – 03 aprel 2011-ci il tarixində keçirilmiş
“KİF” sərgisində 24 kv.m. ərazi olan lövhə icarəyə götürülmüşdür.
Sərgidə “Gilan” turizm şirkəti təmsil edilmişdir.
Cari ilin 28-30 aprel tarixində Bakı şəhərində təşkil olunan
“AITF 2011” 10-cu Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər
Sərgisində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 48 kv.m. sahədə stendi
quraşdırmış və Nazirliyin sifarişi ilə hazırlanan reklam çap məhsulları
nümayiş etdirilmişdir.
BƏƏ-nin Dubay şəhərində 02 – 05 may 2011-ci il tarixində
keçirilmiş “ATM” sərgisində 50 kv.m. ərazi icarəyə götürülmüş və
milli üslubda lövhə quraşdırılmışdır. Sərgidə Dövlət Mahnı və Rəqs
Ansamblı və 4 turizm şirkətinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
Koreyanın Seul şəhərində 02 – 05 iyun 2011-ci il tarixində
keçirilmiş “KOTFA” sərgisində Nazirlik ilk dəfə iştirak etmiş və 18
kv.m. ərazisi olan lövhə icarəyə götürülmüşdür. Sərgidə 3 turizm
şirkəti təmsil olmuşdur.
Fransanın Paris şəhərində 20 - 23 sentyabr 2011-ci il tarixində
keçirilən “Top Resa” beynəlxalq turizm sərgisində 71.5 kv.m sahə
icarəyə götürülmüş və sərgisi zamanı Respublikamızın turizm potensialının təqdimatı keçirilmişdir. Sərgidə Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblının üzvləri, turizm şirkətləri və KİV nümayəndələri iştirak
etmişlər.
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə 04 - 06 oktyabr 2011-ci il tarixində keçirilən “Avtoekspo-2011” beynəlxalq turizm Sərgisində
Nazirlik 42 kv.m ərazi icarəyə götürmüş və “Qəbələ Tur Servis”
şirkəti təmsil edilmişdir.
Böyük Britaniyanın London şəhərində 07 – 10 noyabr 2011-ci
il tarixində keçirilmiş “WTM” sərgisində 60 kv.m. ərazi icarəyə
götürülmüş və milli üslubda lövhə quraşdırılmışdır. Sərgidə
Azərbaycanı Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini N. Səmədovun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil etmişdir. Nümayəndə
heyətinin tərkibində Nazirliyin əməkdaşları, 9 turizm şirkəti və 1
mehmanxananın nümayəndələri iştirak etmişlər.
Türkiyənin İzmir şəhərində 08 - 11 dekabr 2011-ci il tarixində
keçirilmiş “Travel Turkey İzmir 2011” sərgisində 20 kv.m. ərazi
icarəyə götürülmüşdür. Sərgidə “AZTA”-nın nümayəndəsi və “Gəmi
Qaya” turizm şirkəti iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığındakı Səfirliyi
və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə təşəbbüsü çərçivəsində
Max-TV televiziya kanalının əməkdaşlarından ibarət 6 nəfərlik heyət
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Azərbaycana səfər etmiş və ölkəmizin turizm potensialı haqqında film
çəkmişdir.
Ukraynanın Milli telekanalında ilk dəfə olaraq Azərbaycanın
turizm potensialını əks etdirən reklam çarxı yerləşdirilmişdir.
Böyük Britaniyanın “Voyager” bort jurnalının mart – may buraxılışlarında və sentyabr – oktyabr - noyabr buraxılışlarında Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən reklam səhifəsi yerləşdirilmişdir.
“ABTA” jurnalında, Fransanın məşhur “Le Nouvel Economiste”
qəzetində respublikanın turizm imkanları haqqında reklam səhifəsi
yerləşdirilmişdir.
Turizm anlayışını respublika daxilində gücləndirmək və daxili
turizmin təbliği məqsədi ilə Azərbaycan Televiziyası məkanında
turizmlə bağlı sosial reklam çarxları yerləşdirilmişdir. Eyni məzmunlu
bilbordlar Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında quraşdırılmışdır.
Son dövrlərdə dövlət tərəfindən Azərbaycanda turizmin inkişafına yaradılan münbit şərait nəticəsində mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin sayı artmaqdadır. Hazırda belə obyektlərin
sayı 504-dür.
2011-ci ildə 24 hüquqi və fiziki şəxsin təqdim edilmiş sənədlərinə baxılmış və onlara mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün lisenziya verilmişdir. Halhazırda respublika ərazisində 320 hüquqi və fiziki şəxs Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyindən mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin
fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) alaraq fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.09.2002-ci il tarixli
782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında
Qaydalar”ın 5.4.5. bəndinə əsasən, “Xəzər RVR” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə (Lənkəran şəhərində fəaliyyət göstərən “Xəzər”
mehmanxanası”) və fiziki şəxs Allahverdiyev Zöhrab Mustafa oğluna
(Qəbələ rayonunda fəaliyyət göstərən “Sahil” istirahət zonası)
mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyətinə verilmiş
xüsusi razılıq (lisenziya) Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
ləğv edilmişdir.
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, 2011-ci il ərzində ekspert qrupu tərəfindən 23
71

Hesabat_2011_Layout 1 28.08.2013 11:28 Page 72

obyektə baxış keçirilmiş və Azərbaycan Respublikasında dövlət
təsnifatından keçmiş mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin
sayı 80-a çatmışdır.
2011-ci il ərzində 31 hüquqi və fiziki şəxsin təqdim edilmiş
sənədlərinə baxılmış və onlara turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
üçün (lisenziya) verilmişdir. Hazırda respublikada 193 turizm şirkəti
fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.09.2002-ci il tarixli
782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında
Qaydalar”ın 5.4.5. bəndi rəhbər tutularaq, “Ankara Tur” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinə turizm fəaliyyətinə verilmiş xüsusi razılıq
(lisenziya) Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən ləğv edilmişdir.
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BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR VƏ MƏDƏNİYYƏT
PROQRAMLARI
Azərbaycan mədəniyyəti və turizminin beynəlxalq aləmdə
təbliğinin genişləndirilməsi, ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin
təşəbbüsü və himayəsi ilə 7-9 aprel 2011-ci il tarixində Bakıda təşkil
edilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilmişdir.
Forumda 102 ölkədən nümayəndə, 10-dan çox beynəlxalq
qurumdan rəhbər şəxslər, 20-yə yaxın ölkədən nazir, dünyanın nüfuzlu
beyin mərkəzlərinin və media qurumlarının nümayəndələri, ümumilikdə dünyanın bütün qitələrindən 500-ə yaxın xarici ölkə nümayəndəsi iştirak etmişdir.
Forum çərçivəsində “Sülh və dialoqa nail olmaq üçün mədəniyyətlərarası anlaşma və mədəni müxtəliflik”, “Mədəniyyətlərarası
dialoqu mənalı etmək: mədəniyyət, incəsənət və irs”, “Qadınlar
mədəniyyətlərarası dialoqun vacib iştirakçıları kimi”; “Texnologiya,
sosial media və jurnalistikanın mədəniyyətlərarası əlaqələrə təsiri”;
“Dünya dinləri arasında mədəniyyətlərarası dialoq”, “Mədəniyyətlərarası dialoqu və əməkdaşlığın inkişafına dair yeni təşəbbüs və
layihələrin təqdimatları”na dair Sessiyalar keçirilmişdir.
Bununla yanaşı Forum çərçivəsində AMEA-nın təşkilatçılığı ilə
müasir dünyada dialoq fəlsəfəsi və mədəni müxtəliflik mövzusunda
beynəlxalq konfrans, Avropa Şurasının təşkilatçılığı ilə “Mədəniyyətlərarası Şəhərlər” layihəsinə üzv şəhərlərin merlərinin və nümayəndələrinin iştirakı ilə seminar və Sivilizasiyaların İttifaqı Uğrunda
Qlobal Gənclər Hərəkatının (SİQGH) birinci konqresi, MDB ölkələrində mədəniyyətlərarası dialoqun ənənələri və perspektivləri: mədəniyyət, təhsil, kommunikasiya” mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Qadınların mədəniyyətlərarası dialoqun təbliğində roluna həsr
olunmuş sessiyada 2008-ci ilin 10-11 iyun tarixində Bakıda Heydər
Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü, YUNESKO və İSESKO-nun dəstəyi ilə “Mədəniyyətlərarası
dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq konfransın nəticələri və gələcək perspektivləri müzakirə edilmişdir. Bu sessiyada Mehriban xanım Əliyevanın çıxışı Forum
iştirakçılarının geniş marağına səbəb olmuş və dialoqun təbliğində
73

Hesabat_2011_Layout 1 28.08.2013 11:28 Page 74

beynəlxalq səviyyədə qadınların vacib rolunu ifadə etmişdir.
Forum çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi və Avstriya Federal Mədəniyyət Nazirliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Yəhudilər, Xristianlar və Müsəlmanlar: Mədəniyyətlərarası dialoq orta əsr əlyazmalarında” sərgisi və milli səviyyədə
mədəniyyətlərarası dialoqa həsr edilən fotomüsabiqə, “Mədəniyyət
Paytaxtlarının Dialoqu” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və Litva
sənətçilərinin birgə çıxışı ilə “Küləyin nağılları” tamaşası təşkil
edilmişdir.
Forum zamanı “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bolqarıstan Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlığa dair Saziş”, “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi və İraq Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu” və “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi və İordaniya Haşimilər Krallığının Mədəniyyət
Nazirliyi arasında mədəniyyət sahəsində 2011 – 2013-cü illər üzrə
əməkdaşlıq barədə Tədbirlər Planı” və İSESKO ilə TÜRKSOY
arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır.
Qitələrarası mədəni əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədilə
Forum çərçivəsində Azərbaycan tərəfindən “5 A – Mədəniyyətlərarası
Əməkdaşlıq Platforması” təklif edilmişdir. Avropa, Asiya, Amerika,
Afrika, Avstraliya qitələrinin adlarının Azərbaycan dilində “A” hərfi
ilə başladığını nəzərə alaraq simvolik olaraq yeni platformanın adı
“5 A” kimi göstərilir.
Forumun media tərəfdaşı olan Euronews televiziya kanalı
tərəfindən tədbirdə aparılan video çəkiliş cari ilin 8 aprel tarixindən
etibarən bir həftə ərzində 10 dildə 20 dəfə nümayiş etdirilmişdir.
Forumda Krans Montana Forumunun təsisçisi və sədri Jan Pol
Karteron, İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əlTüveycri, İtaliyanın Çerveteri şəhərinin meri Cino Çiolyi, Latviyanın
mədəniyyət naziri xanım Sarmite Elerte, habelə tədbirdə iştirak etmək
üçün Azərbaycana səfər etmiş Tailand nümayəndə heyəti ilə görüş
keçirilmişdir. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında
fikir mübadilələri aparılmışdır. Danışıqlar zamanı qeyd olunan
tədbirin böyük əhəmiyyət daşıdığı vurğulanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun yüksək səviyyədə keçdiyini və beynəlxalq arenada xüsusi əks-səda doğurduğunu,
şərqlə qərbin, şimalla cənubun kəsişməsində yerləşən ölkəmizin
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tolerant mədəniyyətinin və tarixi ənənələrinin beynəlxalq aləmə
tanıdılması, islam dünyası ilə qərb sivilizasiyası və digər mədəniyyətləri təmsil edən xalqlar arasında dialoqun və etimadın möhkəmləndirilməsində ölkəmizin vacib rolunu nəzərə alaraq, bu tədbirin iki
ildən bir keçirilməsi barədə xüsusi fərman imzalamışdır.
Hesabat dövründə Vatikan Məxfi Arxivlərində tədqiqat işlərinin
aparılması ilə əlaqədar AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun Tərcümə
və informasiya şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru Fərid
Ələkbərlinin 2011-ci il martın 14-dən aprelin 18-dək Vatikana səfəri
təşkil edilmişdir. Səfərin nəticəsi olaraq Azərbaycan tarixinə aid olan
bir sıra sənədlər aşkar edilmişdir.
2011-ci ilin 14-15 aprel tarixində Rumıniyanın paytaxtı
Buxarest şəhərində Cənub-Şərqi Avropanın Mədəniyyət Nazirləri
Şurasının illik sessiyasında Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir. Cənub-Şərqi Avropanın mədəniyyət nazirləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və digər rəsmi şəxslərin toplandığı
tədbirdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq proqramları,
mədəni layihələrin həyata keçirilməsi və regional əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Rumıniyaya səfər
çərçivəsində nazir Əbülfəs Qarayev Rumıniyanın mədəniyyət və milli
irs naziri Kelemen Hunor ilə görüşmüş və qarşılıqlı mədəni əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmişdir.
Ölkəmizin mənsub olduğu zəngin mədəniyyəti, tarixi, adətənənələri, turizm potensialı və digər sahələri əks etdirən bələdçi kitabların müxtəlif xarici dillərdə hazırlanaraq çap olunması ölkəmizin
beynəlxalq aləmdə təbliğ olunması istiqamətində atılan mühüm
addımlardan biridir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “Azərbaycanı kəşf edək.
Bələdçi Kitablar” layihəsi çərçivəsində Avropanın bir sıra aparıcı
nəşriyyat müəssisələri ilə əməkdaşlıq müqavilələri bağlanmışdır.
Birləşmiş Krallığın “Kuperard” nəşriyyatı ilə imzalanmış sənədin
müddəalarına uyğun olaraq 2011-ci ilin fevral ayında Azərbaycan
haqqında bələdçi kitablar nəşr edilmişdir. Azərbaycan haqqında
bələdçi kitabların hazırlanması ilə əlaqədar “Time Out” nəşriyyatı ilə
bağlanmış müqaviləyə əsasən “The Time Out Guide to Baku & the
Best of Azerbaijan” kataloqlarının hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Birləşmiş Krallığın “Time Out Guides” nəşriyyatı arasında bağlanılmış
müqaviləyə əsasən “Time Out” bələdçiləri kolleksiyası çərçivəsində
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Bakı şəhəri və Azərbaycan haqqında turistik bələdçinin hazırlanması
üçün “Time Out Guides” nəşriyyatının əməkdaşları Petercon
Kressvell və Ben İllis Azərbaycana səfər etmişlər.
Hesabat dövründə YUNESKO-nun Ümumdünya qeyri-maddi
mədəni irsinin Reprezentativ Siyahısına daxil edilməsi məqsədilə Nic,
Lahıc, Qırmızı Qəsəbə, tar, kəlağayı faylları hazırlanaraq YUNESKOnun Baş Qərargahına göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının YUNESKO-nun Qeyri-maddi
Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinə üzv
seçilməsi ilə əlaqədar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qeyri-maddi
mədəni irsin qorunması üzrə mütəxəssisi Rəsul Səmədov müqavilə
əsasında YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Sektorunun
eksperti vəzifəsinə qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Milli operasının banisi Ü. Hacıbəylinin “Arşın mal
alan” musiqili komediyasının 100 illik yubileyi 2012 – 2013-cü illərdə
YUNESKO çərçivəsində ildönümü qeyd ediləcək siyahıya daxil
edilmişdir. Azərbaycan mədəniyyətini, musiqisini, mədəni və ümumbəşəri dəyərləri əks etdirən, mühüm əhəmiyyətə malik bu əsərin
yubileyi ilə əlaqədar YUNESKO-nun qərargahında konsert, sərgi və
digər mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunması
məqsədilə Fransanın məşhur Luvr muzeyinin direktoru Anri Luaret
3-5 may 2011-ci il tarixində Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Səfər
müddətində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev və Anri
Luaret arasında görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı Luvr muzeyi ilə
əməkdaşlığın Azərbaycan ilə Fransa arasında olan mədəniyyətlərarası
münasibətlərdə mühüm rol oynadığı və gələcəkdə bu əməkdaşlığın
daha da genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. Bakıya səfər
çərçivəsində Anri Luaret Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti
Dövlət Muzeyinin yeni binası ilə tanış olmuş, Müasir İncəsənət
Muzeyində rəssam Əliyar Əlimirzəyevin “İncəsənət Xəzinəsi” adlı
sərgisinin açılış mərasimində iştirak etmiş, Azərbaycan Dövlət
İncəsənət Muzeyinin rəhbərliyi ilə görüşmüş, Qala Dövlət TarixEtnoqrafiya Qoruğunu, Qala Qoruğunda “Qala Arxeoloji Etnoqrafik
Muzey Kompleksini və Mərdəkan qalalarını ziyarət etmişdir.
2011-ci il 19 may tarixində Minsk şəhərində keçirilmiş Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin Hökumət Başçıları Şurasının növbəti toplantısında Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Yaqub
Eyyubovun rəhbərliyi ilə Azərbaycanın dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. İclas zamanı
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2007-ci il may ayında Azərbaycan tərəfindən təklif olunmuş “MDB
iştirakçı dövlətlərinin mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq Konsepsiyası” və bu Konsepsiyanın həyata keçirilməsi məqsədilə hazırlanmış
“2015-ci ilə qədər MDB iştirakçı dövlətlərinin mədəniyyət sahəsində
əsas tədbirləri” sənədləri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hökumət
Başçıları Şurası tərəfindən qəbul olunmuşdur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif şəhərlərində Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyi, 28 May – Respublika günü, Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğum
gününün 88-ci ildönümü münasibətilə bir sıra mədəniyyət tədbirləri
təşkil edilmişdir. Hyuston şəhərində keçirilən Beynəlxalq Festivalda,
həmçinin Los-Anceles, Santa-Monika, San-Fransisko şəhərlərində
uğurlu çıxışlardan sonra Azərbaycan mədəniyyət və incəsənət ustaları
Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər çərçivəsində 19 may 2011-ci il
tarixində Vaşinqton şəhərində “Ronald Reagan Building”də möhtəşəm
yekun konsert proqramı ilə çıxış etmişlər. Azərbaycan Dövlət Rəqs
Ansamblı, tanınmış pianoçu Emil Əfrasiyab, muğam dördlüyü və
istedadlı musiqiçilərin iştirakı ilə keçirilən konsert proqramında caz
musiqisi ilə muğam və xalq mahnılarının sintezi səsləndirilmiş,
Azərbaycanın milli rəqsləri nümayiş olunmuşdur. Proqram salona
toplaşan tamaşaçılar tərəfindən böyük hərarətlə qarşılanmışdır.
Yüksək əhval-ruhiyyə və möhtəşəm alqışlarla bitən tədbirdən sonra
salona toplaşanlar öz təəssüratlarını və xoş duyğularını Azərbaycan
nümayəndə heyəti ilə bölüşmüş və xalqımızın mədəniyyətini yüksək
qiymətləndirmişlər.
2011-ci ilin 17-19 may tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Las Veqas şəhərində 11-ci Qlobal Səyahət və Turizm Sammitinin, 2327 may tarixində isə Çin Xalq Respublikasında Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətinin qeyd olunan ölkələrə səfərləri təşkil
olunmuşdur.
Las-Veqas şəhərində 11-ci Qlobal Səyahət və Turizm Sammitində bir sıra xarici ölkələrin prezidentləri, turizm nazirləri, dünyanın
turizm sənayesinin aparıcı biznes strukturlarının və şəbəkələrinin,
turizm və səyahət şirkətləri rəhbərləri, şəhər merləri daxil olmaqla 65
ölkədən nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Tədbir çərçivəsində,
Yaponiya Milli Turizm Təşkilatının Prezidenti cənab Tadatoshi
Mamiya, Çin Xalq Respublikasının Milli Turizm Administrasiyasının
vitse-prezidenti cənab Cu Şanconq, Sudanın turizm naziri cənab
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Ahmed Babkier Nihar, həmçinin Ümumdünya Turizm Təşkilatının
Baş katibi Taleb Rifai, Turner Enterprises şirkətinin prezidenti və
CNN kanalının sahibi cənab Ted Törner və turizmin inkişafı ilə
məşğul olan dünyanın aparıcı mütəxəssisləri ilə görüşlər keçirilmişdir.
Səfər müddətində Ümumdünya Səyahət və Turizm Şurasının (World
Travel and Tourism Council) Prezidenti Devid Skousil ilə görüşdə
həmin qurumla əməkdaşlıq və analoji tədbirlərin Azərbaycanda
keçirilməsinin perspektivləri müzakirə edilmişdir.
Çinə səfəri zamanı nazir Əbülfəs Qarayev ÇXR-ın Mədəniyyət
Nazirinin müavini və Milli Muzeyinin direktoru xanım Jao Şaxua ilə
görüş keçirilmiş, Çinin “Cemincibao” qəzetinə və Türkiyənin Cahan
Xəbərlər Agentliyinə müsahibə vermişdir.
ÇXR-ın Mədəniyyət Naziri Çay Vu ilə keçirilmiş görüşdə iki
ölkə arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri
müzakirə edilmiş, bu əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün
qarşı tərəf Azərbaycana səfərə dəvət olunmuşdur. Qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə iki ölkə arasında “Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Çin Xalq Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi arasında 2011 – 2015-ci illər üçün
mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Protokol” imzalanmışdır.
Ukraynanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində 2011-ci ilin 26-27 may tarixində Yalta şəhərində Kiyev
Təşəbbüsü Regional Proqramının və Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı iştirakçı-ölkələrinin Mədəniyyət Nazirlərinin Konfransında
nazir müavini Sevda Məmmədəliyevanın rəhbərliyi ilə nümayəndə
heyəti iştirak etmişdir.
İclasda Avropa Şurasının Kiyev Təşəbbüsü Regional Proqramı
və “Tarixi şəhərlərdə mədəni irsin bərpası” layihəsi, AŞ-nın Mədəniyyətlərarası Şəhərlər, Avropada müasir mədəniyyət siyasəti – Kompendium layihəsi və Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət
Proqramı müzakirə olunmuşdur.
19-29 iyun 2011-ci il tarixində Parisdə YUNESKO-nun qərargahında Dünya İrs Konvensiyasının həyata keçirilməsinə nəzarət edən
Dünya İrs Komitəsinin 35-ci sessiyası keçirilmişdir.
Ölkəmizin müşahidəçi qismində təmsil edilməsinin təmin
olunması məqsədilə iclasda Nazirliyin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının YUNESKO üzrə Milli Komissiyanın və Azərbaycan
Respublikasının YUNESKO yanında Daimi nümayəndəliyinin əməkdaşları iştirak etmişlər.
20-21 iyun 2011-ci il tarixində Gürcüstanın Mədəniyyət və
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Abidələrin Mühafizəsi Naziri Nikoloz Rurua ölkəmizə səfər etmişdir.
Səfər çərçivəsində Tibilisidə Azərbaycan Dövlət Teatrının binasında
məskunlaşmış gürcü və erməni ailələrinin boşaldılması, Nəriman
Nərimanov Muzeyinin təzə binasının inşası, M.F.Axundovun ev
muzeyinin yeni dizaynı, Qax rayonunda fəaliyyət göstərən gürcü
mədəniyyət mərkəzi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.
Bununla yanaşı, ikitərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində “Əli və
Nino” birgə filminin çəkilməsi, YUNESKO-nun Bəşəriyyətin Qeyrimaddi Mədəni İrs siyahısına birgə faylların təqdim edilməsi,
Gürcüstanda Azərbaycan abidələrinin siyahısının tərtib edilərək
Nazirliyə təqdim olunması məsələləri də müzakirə olunmuşdur.
22-26 iyun 2011-ci il tarixində Belçikanın Brüssel şəhərində
Krans Montana Forumu (KMF) keçirilmişdir. Forumda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
nümayəndə heyəti, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO
və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva iştirak
etmişlər.
Mərasimdə KMF-nin prezidenti J.P.Karteronun təqdimatı ilə
Belçikanın Maliyyə naziri tərəfindən Azərbaycan Prezidentinə “Sülh
və demokratiya” mükafatı təqdim olunmuşdur. YUNESKO və
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya da xüsusi
mükafat təqdim edilmişdir.
Tədbir çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
nümayəndəsi Krans Montana Forumunun təcrübəsinin öyrənilməsi,
tədbirin format və strukturu, Bakı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu ilə Krans Montana Forumu arasında əməkdaşlıq
istiqamətlərinin və tərəfdaşlıq imkanlarının araşdırılması, həmçinin
2012-ci ildə Bakıda təşkil olunacaq Krans Montana Forumu çərçivəsində Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dair xüsusi sessiyanın
keçirilməsi, 2013-cü ildə keçiriləcək növbəti Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu və digər bu kimi məsələləri KMF-nin
məsul işçiləri ilə müzakirə etmişdir.
30 iyun -1 iyul 2011-ci il tarixində YUNESKO-nun Parisdəki
Baş Qərargahında keçirilən YUNESKO-nun Mədəni Dəyərlərin
Mənsub Olduqları Ölkələrə Qaytarılmasının Təşviqi və ya Qanunsuz
Mənimsəmə halında Geri Qaytarılması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin (İCPRCP) 17-ci sessiyasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
nümayəndəsi iştirak etmişdir.
Azərbaycan tərəfi işğal edilmiş ərazilərdə mədəni mülkiyyət
üzərində gündən-günə bütün növ qanun pozuntuları faktları ilə
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üzləşdiyini və həmin ərazilərdə qeyri-qanuni aparılan arxeoloji
qazıntılara bəzi hallarda xarici elmi mütəxəssislərin cəlb olunduğunu
sessiya iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışdır.
28-31 iyul 2011-ci il tarixində Rumıniyanın mədəniyyət və milli
irs naziri Hunor Kelemen Azərbaycan Respublikasına səfər etmişdir.
Səfər çərçivəsində mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevlə
Hunor Kelemen arasında ikitərəfli görüş keçirilmişdir.
H. Kelemenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Baş nazirin
müavini Elçin Əfəndiyevlə də görüşmüşdür. Görüş zamanı iki ölkə
arasında mədəniyyət, turizm, milli irslə bağlı əməkdaşlıq və ədəbiyyat klassiklərinin əsərlərinin tərcümə edilməsi məsələləri müzakirə
edilmişdir.
Bakıya səfəri çərçivəsində H.Kelemen Qəbələyə səfər etmişdir.
Nazir Qəbələdə fəaliyyət göstərən alban kilsəsində udin icmasının
nümayəndələri ilə görüş keçirmiş və udinlərin toy mərasiminin şahidi
olmuşdur. Sonra H.Kelemen piano zavodu və Qəbələnin tarixdiyarşünaslıq muzeyi ilə tanış olmuşdur. Həmin gün rumıniyalı nazir
Qəbələ III Beynəlxalq Musiqi Festivalının rəsmi açılış mərasimində
qonaq qismində iştirak etmişdir.
20-21 sentyabr 2011-ci il tarixində Qazaxıstan Respublikasının
paytaxtı Astana şəhərində keçirilmiş TÜRKSOY Mədəniyyət Nazirləri Daimi Şurasının XXIX Dövri Toplantısında Azərbaycan mədəniyyət və turizm nazirin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə təmsil olunmuşdur.
İclasın sonunda TÜRKSOY Mədəniyyət Nazirləri Daimi
Şurasının XXIX Dövri Toplantısının Bəyannaməsi qəbul olunmuş və
Yekun Protokol imzalanmışdır.
Bəyannaməyə əsasən, TÜRKSOY-un keçən dövr üçün fəaliyyət
və maliyyə hesabatları təsdiq olunmuş, TÜRKSOY-un Baş Katibi
cənab Düsen Kaseinov 2011 –2014-cü illər üçün yenidən yekdilliklə
TÜRKSOY-un Baş Katibi seçilmiş, Xakasiyanın dünyaca tanınmış
türkoloqu Nikolay Katanovun 150 illik yubileyi ilə əlaqədar 2012-ci
il TÜRKSOY çərçivəsində N. Katanov ili elan edilmiş, Qazaxıstanın
paytaxtı Astana şəhəri 2012-ci il üçün “Türk dünyasının mədəniyyət
paytaxtı” seçilmiş, Türkiyənin Eskişehir şəhərinin 2013-cü il üçün
“Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” elan edilməsi ilə bağlı Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına (TDƏŞ) müraciət edilməsi qərara
alınmış, təşkilatın 2012-ci il üçün fəaliyyət planı təsdiq edilmişdir.
Azərbaycanda İran Mədəniyyət Günlərinin keçirilməsi ilə
əlaqədar olaraq İran İslam Respublikasının mədəniyyət və islami irşad
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naziri Seyid Məhəmməd Hüseyninin rəhbərliyi ilə rəsmi nümayəndə
heyəti 3-6 oktyabr 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında
səfərdə olmuşdur. Nümayəndə heyətinin tərkibinə kino işləri üzrə
müavin Cavad Samaqdari, beynəlxalq mədəni işlər üzrə müavin
Məhəmməd Mehdi İmanipur, nazirin müşaviri Əli İsmaili, mədəni
komissiyanın parlament üzvü Behruz Cəfəri və digər şəxslər daxil idi.
Səfərin ilk günü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev İran İslam Respublikasının mədəniyyət və islami irşad
naziri M. Hüseyninin rəhbərlik etdiyi rəsmi nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
İranın mədəniyyət və islami irşad naziri M.Hüseyninin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyində görüş keçirilmişdir. Görüşdə həmçinin İranın
Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri
Məhəmmədbağır Bəhrami, Azərbaycanın İran İslam Respublikasındakı səfiri Cavanşir Axundov və digər rəsmilər iştirak etmişlər.
Oktyabrın 3-də Muzey Mərkəzində mədəniyyət sərgisinin,
Muğam Mərkəzində isə İran Mədəniyyət Günlərinin açılış mərasimləri keçirilmişdir.
13-14 oktyabr 2011-ci il tarixində Polşanın Avropa İttifaqına
sədrliyi çərçivəsində Lublin şəhərində Avropa İttifaqına üzv ölkələrin,
üzvlüyə namizəd ölkələrin və Şərq Tərəfdaşlığı Proqramına üzv
ölkələrin xarici işlər və mədəniyyət nazirliklərinin nümayəndələrinin
iştirakı ilə iclas keçirilmişdir. İclasda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak etmişdir.
2011-ci ilin oktyabr – noyabr aylarında CNN kanalının çəkiliş
qrupunun Azərbaycana səfərləri təşkil edilmişdir. Səfərlər çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadiyyatı, mədəniyyəti və digər sahələrini
əhatə edən silsilə proqramlar hazırlanmış və “Eye on Azerbaijan” adı
ilə CNN kanalında bir həftə müddətində nümayiş etdirilmişdir.
29 oktyabr – 2 noyabr 2011-ci il tarixində Avropa İttifaqının
“Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət Proqramı” çərçivəsində Avropa İttifaqı
Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət Proqramı Regional Monitorinq və
İmkanların Gücləndirilməsi Sektorunun nümayəndələrinin Azərbaycana Tədqiqat Səfəri həyata keçirilmişdir. Səfərin əsas məqsədi
layihənin iştirakçı dövlətləri ilə əlaqələrin qurulması, milli və regional
səviyyədə mədəniyyət, mədəni irs, incəsənət, mədəni turizm sahəsində siyasətin prioritet sahələrinin müəyyən edilməsi, ehtiyacların
öyrənilməsi, proqrama dair məlumat və fikir mübadiləsinin aparılmasından ibarət idi. Səfər çərçivəsində müvafiq görüşlərin, o cümlədən
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2011-ci ilin 1 noyabr tarixində nazirliyin müvafiq şöbələrinin, tabeçilikdə olan aidiyyəti qurumların, mədəniyyət sahəsində müstəqil
ekspertlərin birgə iştirakı ilə seminar keçirilmişdir.
2 noyabr 2011-ci il tarixində Portuqaliyanın Lissabon şəhərində
keçirilmiş AŞ Şimal-Cənub Mərkəzinin İcraedici Komitəsinin 2-ci
iclasında, 3-4 noyabr tarixində isə “2011 Lissabon Forumu”nda
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak etmişdir.
Komitənin iclasında AŞ Şimal-Cənub Mərkəzinin İcraiyyə
Komitəsinin prosedur qaydaları müzakirə olunmuş və qəbul edilmişdir. Bununla yanaşı Mərkəzin il ərzində uğurla keçirilmiş tədbirləri
haqqında məlumat verilmişdir. Burada 7-9 aprel tarixində keçirilmiş
Bakı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, 24-25 oktyabr
tarixində Romada keçirilmiş “Aralıq dənizinin cənub ölkələrində
demokratik dəyişikliklərdə qadınların rolu”, 17-18 oktyabr tarixində
Sloveniyanın Lyublana şəhərində keçirilmiş qlobal təhsil üzrə regional
seminar və 2011-ci il üçün Şimal - Cənub Mərkəzinin Mükafatçılarının müəyyənləşdirilməsi kimi tədbirlər xüsusilə vurğulanmışdır.
Strategiyanın inkişaf perspektivləri bölməsində yeni üzv
dövlətlərin cəlb edilməsi məsələsi xüsusilə vurğulanmış və 2010-cu
ildə Azərbaycan Respublikasının üzvlüyə qəbul olunmasının Mərkəzin yeni coğrafi məkanlarda (Qafqaz və Mərkəzi Asiya) fəaliyyət
göstərməsi üçün imkanlar yaradacağı qeyd edilmişdir.
Komitənin iclasından sonra “Ərəb baharı: universal insan hüquqlarının reallaşdırılması üçün mühüm addım” adlı 2011-ci il Lissabon Forumu öz işinə başlamışdır.
7-9 noyabr 2011-ci il tarixində YUNESKO qərargahında
keçirilmiş Ümumdünya Mədəni İrs Konvensiyasına üzv ölkələrin Baş
Assambleyasının 18-ci sessiyasında Nazirliyin nümayəndə heyəti
iştirak etmişdir.
Tədbirdə sessiyanın sədri və onun müavinləri seçilmişdir.
Sessiya zamanı Əlcəzair, Almaniya, Hindistan, Yaponiya, Malayziya,
Seneqal, Serbiya, Kolumbiya və Qətər keçirilmiş səsvermədə Komitəyə üzv seçilmişlər.
Konvensiyanın işində nazirliyin iştirakı, Ümumdünya İrs
Siyahısına salınması ilə bağlı yeni faylların hazırlanması, faylların
hazırlanması işinə xarici ekspertlərin cəlb olunması, ilkin siyahının
yenidən baxılması məsələləri Azərbaycanın YUNESKO yanında
Daimi Nümayəndəliyinin sessiyada iştirak edən təmsilçiləri ilə
müzakirə edilmişdir. Müzakirələr zamanı faylların hazırlanmasına
YUNESKO, İKROM və digər təşkilatlarla iş təcrübəsinə malik olan
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xarici ekspertlərin cəlb olunmasının vacibliyi vurğulanmışdır. Bununla yanaşı, Ümumdünya İrsinin İlkin Siyahısına (Tentative List) işğal
olunmuş ərazilərdə yerləşən abidələrin, o cümlədən alban abidəsi
Gəncəsarın daxil olunması məsələsi də müzakirə edilmişdir. Səfər
çərçivəsində YUNESKO nümayəndələrinə balabanın qeyri-maddi irs
siyahısına salınması ilə bağlı müvafiq fayl təqdim edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasında Mərakeş Krallığının Mədəniyyət
Günlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq 11-14 noyabr 2011-ci il
tarixində həmin ölkənin Mədəniyyət Naziri cənab Bensalem Himmişin başçılığı altında rəsmi nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olmuşdur.
Səfərin ilk günü Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində cənab
Himmişin rəhbərlik etdiyi rəsmi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə, həmçinin Mərakeşin Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Hasan Hami və Azərbaycanın
Mərakeş Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Sabir
Ağabəyov iştirak etmişlər.
Görüş zamanı dövlətlər arasında mövcud dostluq əlaqələri,
mədəniyyət sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın indiki vəziyyəti, indiyə
qədər qarşılıqlı olaraq təşkil edilmiş Mədəniyyət Günləri, digər
tədbirlər və onların tamaşaçılarda yaratdığı təəssüratlar müzakirə
edilmiş və bu cür tədbirlərin keçirilməsinin iki ölkə xalqlarının
məlumatlanması və digər ölkənin mədəniyyəti ilə yaxından tanış
olması istiqamətində böyük addım olduğu xüsusilə qeyd olunmuşdur.
Mədəniyyət Günlərinin açılışı 12 noyabr tarixində Muzey
Mərkəzində fotosərgi və Mərakeş milli musiqi alətlərinin sərgisi ilə
başlamışdır. Həmin gün R. Behbudov adına Azərbaycan Dövlət
Mahnı Teatrında Mərakeş incəsənət ustalarının iştirakı ilə möhtəşəm
konsert proqramı keçirilmişdir. 13 noyabr tarixində M. F. Axundov
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Nazir Bensalem Himmiş
“Mədəni və bəşəri inkişaf ümidləri” adlı mühazirə ilə çıxış etmiş və
iki ölkə arasında kitabxana sahəsində əməkdaşlığın yaradılması
məqsədilə müvafiq Saziş layihəsinin hazırlanması təklif edilmişdir.
11-18 noyabr 2011 il tarixdə İtaliya Respublikasının Roma
şəhərində keçirilmiş Mədəni mülkiyyətin mühafizəsi və bərpasının
öyrənilməsi üzrə beynəlxalq mərkəzin (İKROM) Baş Assambleyasının 27-ci sessiyasında Nazirliyin əməkdaşları iştirak etmişdir.
2011-ci ilin 20 noyabr – 1 dekabr tarixində İndoneziyanın Bali
adasında YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə
Hökumətlərarası Komitənin növbəti 6-cı sessiyasında AR Mədəniyyət
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və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
Sessiyanın ilk günündə qeyri-maddi mədəni irsin təcili qorunma
siyahısına təqdim edilmiş nominasiyalar müzakirə edilmişdir.
Ermənistan tərəfindən təqdim olunan iki nominasiya – “Erməni Aşıq
sevgi romansı ənənəsi” və “Erməni su festivalı Vardavar” adlı fayllar
da müzakirə edilən nominasiyalar arasında olmuşdur. Müzakirə
zamanı Ermənistanın təqdim etdiyi nominasiyaların Konvensiyanın
müvafiq meyarlarına cavab verməsi ilə yanaşı, aşıq sənətinin
Ermənistan tərəfindən mənimsənildiyi və nominasiyada Dağlıq
Qarabağla bağlı təxribat xarakterli istinadların olduğu Komitə
üzvlərinin diqqətinə çatdırılmışdır. Ermənistan nümayəndəsinin
izahatlarına baxmayaraq, Komitənin əksər üzvləri ölkəmizin ədalətli
mövqeyini dəstəkləyərək Ermənistanın iki nominasiyasının qeyrimaddi mədəni irs üzrə təcili qorunma siyahısına daxil edilməsinin
əleyhinə çıxış etmişlər. Aşıq sevgi romansı və Vardavar faylı
YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitənin növbəti 6-cı sessiyasında Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumların önləyici tədbirləri nəticəsində
qəbul edilməmişdir. Azərbaycan İndoneziyanın Bali adasında
keçirilən YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə
Hökumətlərarası Komitəsinin növbəti sessiyasında həmin Komitənin
vitse-prezidenti seçilmişdir. Komitənin sessiyasında 27 digər qeyrihökumət təşkilatı ilə yanaşı, AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
tərəfindən təklif edilən iki qeyri-hökumət təşkilatının (“Azərbaycan
Xalçaçıları” və “Musiqi Dünyası” İctimai birlikləri) akkreditasiya
edilməsi tövsiyə olunmuşdur. QHT-lərin akkreditasiyası məsələsinə
2012-ci ildə keçiriləcək Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə
Konvensiyanın iştirakçı dövlətlərinin Baş Assambleyasının dördüncü
sessiyası zamanı baxılacaqdır. Komitənin 8-ci sessiyasının və
YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Konvensiyasının 10 illik yubiley konfransının 2013-cü ildə Bakıda keçirilməsi
ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin təklifi iclasda səsləndirilmiş və hazırda
bununla bağlı müzakirələr aparılır.
YUNESKO-nun Baş Konfransının 36-cı sessiyasının qərarına
əsasən YUNESKO-nun Görkəmli şəxslərin və hadisələrin yubileylərinin qeyd edilməsi proqramı çərçivəsində 2013-cü ildə Məhsəti
Gəncəvinin nailiyyətlərinin 900 illiyi, Seyid Yahya Bakuvinin
vəfatının 550 illiyi və “Arşın mal alan” operasının 100 illiyi qeyd
ediləcəkdir. Həmin yubileylərin YUNESKO-nun Baş Qərargahında
keçirilməsi nəzərdə tutulur.
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“Silahlı münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərin qorunması
haqqında” 1954-cü il Haaqa Konvensiyası və onun İkinci Protokolunun yerinə yetirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi ilə əlaqədar qanun
layihəsinə Əlavə Mədəniyyət və Turizm, Ədliyyə, Xarici İşlər nazirlikləri və aidiyyəti qurumlar tərəfindən birgə hazırlanaraq AR Nazirlər
Kabinetinə təqdim edilmişdir.
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İNVESTİSİYA VƏ TEXNİKİ PROQRAMLAR
2011-ci 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 Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamları ilə bu məqsədlər üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ayrılan vəsait hesabına mədəniyyət və turizm obyektlərinin tikintisi,
təmir-bərpası və yenidənqurulması ilə əlaqədar il ərzində aşağıdakı
işlər görülmüşdür:
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının binasında
əlavə təmir-yenidənqurma işləri başa çatdırılmışdır.
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində keçid korpusunun
tikinti işləri davam etdirilmişdir.
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində
tikinti işləri davam etdirilmişdir.
“Nizami” kinoteatrının binasında təmir-yenidənqurma işləri
başa çatdırılmışdır.
”Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin 1.1 mərhələsinin tikintisi üzrə işlər davam etdirilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının təmir
və yenidənqurma işləri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının binasının
yenidən qurulması işləri davam etdirilmişdir.
Salyan rayonunda qəza vəziyyətində olan “Cümə” məscidində
bərpa işləri başa çatdırılmışdır.
Qobustan Dövlət Tarix-Bədii Qoruğunda muzey və inzibati
binanın tikintisi başa çatdırılmışdır
Şəki şəhəri, Nakam adına şəhər kitabxanasında təmir-bərpa işləri
başa çatdırılmışdır.
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının binasında təmir-yenidənqurma işləri başa çatdırılmaq üzrədir.
Ağdam Dövlət Dram Teatrı binasının təmiri və bərpası üzrə
tikinti işləri başa çatdırılmaq üzrədir.
Bakı şəhərində Qara Qarayev adına 8 nömrəli musiqi məktəbinin əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır.
Şəki şəhərində Aşağı Karvansaranın bərpası işləri davam etdirilmişdir.
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Gəncə şəhərində “Şah Abbas” Karvansarasında bərpa işləri aparılmışdır.
Şəki şəhərində M.F.Axundovun ev muzeyində təmir işləri aparılmışdır.
Ağdam rayonu, Xındırıstan kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni
binasının tikintisinə başlanmışdır.
Füzuli rayonunun Babı kəndində “Şeyx Babı” türbəsinin bərpası
üçün layihə sənədləri hazırlanmışdır.
Bakı şəhəri, Səbayel rayonu, Bayıl qəsəbəsində C.Hacıyev adına
3 nömrəli uşaq musiqi məktəbində əsaslı təmir işləri aparılmışdır.
Binəqədi rayonu, Rəsulzadə qəsəbəsində 11 nömrəli musiqi
məktəbi üçün əlavə sinif otaqlarının tikintisi işlərinə başlanmışdır.
Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində 9 nömrəli musiqi məktəbinin əsaslı təmiri və avadanlıqlarla təchiz edilməsi məqsədilə layihəsmeta sənədləri hazırlanmaqdadır.
Nərimanov rayonunda 35 №-li musiqi məktəbinin əsaslı təmir
işlərinə başlanmışdır.
Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsində 37 nömrəli uşaq musiqi
məktəbinin əsaslı təmir işləri başa çatdırılmaq üzrədir.
Yasamal rayonunda Niyazi adına 22 nömrəli Uşaq Musiqi
Məktəbinin əsaslı təmir işləri başa çatdırılmaq üzrədir.
Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi 4 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbinin akt zalının tikintisi üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmış və
tikinti işlərinə başlanmışdır.
Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsindəki mədəniyyət evində
muğam musiqi evi yaradılmaqla əsaslı təmiri üçün layihə-smeta
sənədləri hazırlanmaqdadır.
Qəbələ rayon Mədəniyyət Evinin yeni binasının tikintisinə
başlanmışdır.
Masallı rayon Mədəniyyət Evinin əsaslı təmir işlərinə başlanmışdır.
Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin binasının tikintisinə
hazırlıq işləri aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı ilə Tərtər şəhərində Mədəniyyət Evinin əsaslı təmiri və Bərdə
şəhərində qəza vəziyyətində olan 1 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
üçün yeni binanın tikintisi məqsədi ilə layihə-smeta sənədlərinin
hazırlanması və tikinti işlərinə başlanması üçün Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondundan Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinə ayrılan vəsait hesabına hər iki obyektin layihə87
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smeta sənədləri hazırlanmışdır.
“Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri”
maddəsi ilə maliyyələşdirilən mədəniyyət və turizm obyektlərinin
təmir-bərpası ilə əlaqədar aşağıdakıları qeyd etmək olar:
Hökumət Evində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin inzibati
otaqlarının təmir işləri başa çatdırılmaq üzrədir.
R.Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının binasında əsaslı təmir işləri başa çatdırılmışdır.
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının əsas binasında “Salnamə” sənədli filmlər studiyası üçün ayrılmış yerlərin təmir
işləri başa çatdırılmışdır.
Azərbaycan Turizm İnstitutunun binasında tikinti işləri başa
çatdırılmışdır.
Quba rayonunun Xınalıq kəndində 112 yaşayış evinin qəzalı
vəziyyətdə olan sahələrinin təmir işləri aparılmışdır.
“Yanar dağ” Dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunda
sanitar qovşağının təmiri, sahənin abadlaşdırılması və qoruğun
ərazisinin hasara alınması işləri başa çatdırılmışdır.
Lənkəran şəhərindəki tarix və memarlıq abidəsi olan “Dairəvi
qala”nın ətrafının abadlıq işləri başa çatdırılmışdır.
İsmayıllı rayonunun Basqal kəndindəki mərkəzi meydanın
abadlaşdırılması və Ağcabədi rayon mərkəzi kitabxanasının tikintisi
üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
Lənkəran şəhər tarix-diyarşünaslıq muzeyinin əsaslı təmir işləri
üzrə layihə-smeta sənədləri hazırlanmaqdadır.
Tikilən Obyektlərin Birləşmiş Müdiriyyəti və “Şahdağ” Qış-Yay
Turizm Kompleksinin Müdiriyyəti ilə birgə obyektlərdə podratçılar
tərəfindən görülən işlərin texniki nəzarəti və maliyyələşdirilməsi,
burada aparılan təmir-tikinti, bərpa-konservasiya, layihələndirmə işlərinin idarə olunması təşkil edilmişdir.

88

Hesabat_2011_Layout 1 28.08.2013 11:28 Page 89

ANALİTİK TƏHLİL VƏ PROQRAM TƏMİNATI
«Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2009 – 2013-ci
illər)»nın həyata keçirilməsinin Milli Fəaliyyət Planına daxil edilməsi
üçün layihələr hazırlanmış və bu sahədə müvafiq işlər görülmüşdür.
Nazirliyin kompüter şəbəkə sistemində yenidənqurma işləri
aparılmışdır. Məktublara, sənədlərə, ezamiyyələrə, davamiyyətə nəzarət
sistemlərinin işi təmin edilmişdir. Proqramlarla işləmək, məlumat
bazasına informasiyaları daxil etmək məqsədilə müvafiq şöbələrin
əməkdaşları üçün mütəmadi olaraq treninq kurslar keçirilmişdir.
147 saylı telefon məlumat sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi
işi davam etdirilmişdir. Sistem vasitəsilə məlumatların alınması üçün
Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi ilə əlaqənin yaradılması, digər
məlumatların əldə edilməsi təmin edilmişdir. Bununla yanaşı, sistem
vasitəsilə telefon konfranslarının keçirilməsi məsələləri həll edilmişdir.
19 aprel 2011-ci il tarixində turizm üzrə informasiya naviqasiya
sisteminin (www.gomap.az) təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Yaradılmış internet resurslarında (“GUAM ölkələrinin mədəniyyət
siyasəti üzrə İnformasiya Observatoriyası” saytı – www.observatoryguam.org, “Bakı mədəniyyətlərarası dialoq forumunun” saytı –
www.bakuforum-icd.az, Azərbaycan xalçasına aid sayt –
www.carpet.intangible.az, Səttar Bəhlulzadənin saytı – www.sattar.az,
“Azərbaycanın “Turistlər üçün coğrafi məlumat və naviqasiya sistemi” –
www.gomap.az, Nazirliyin veb səhifəsi – www.mst.gov.az) məlumatların
yeniləşdirilməsi işləri mütəmadi olaraq həyata keçirilmişdir.
Hesabat dövründə şəbəkə xidmətinin genişləndirilməsi, daimi
sürətli internet xidməti, nazirlikdə kompüterlərin sayının mümkün
qədər çoxaldılması, yerli idarələrin, tabe təşkilatların (muzey, kitabxana, teatr və s.) kompüterləşdirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi
məsələləri daim nəzərdə saxlanılmış, bu işlərin reallaşması və inkişaf
etdirilməsi üçün müvafiq işlər aparılmış, layihələr tərtib edilmiş,
“İnformasiya texnologiyalarının işdə tətbiqi” adlı metodiki vəsait
hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən heykəllərin, monumental heykəltəraşlıq abidələrinin,
xatirə-memorial və memarlıq komplekslərinin reyestri sisteminin
proqram təminatının davamlı işləməsi təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasında mərkəzləşdirilmiş vahid elektron kitabxana və məlumatların idarə edilməsi sistemi
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üzrə proqram təminatının, Milli Kitabxanada “DATA” mərkəzin
yaradılması layihələri hazırlanmışdır.
2011-ci ildə keçirilən “Bakı mədəniyyətlərarası dialoq forumu”na hazırlıq zamanı www.bakuforum-icd.az saytı yaradılmış və
məlumatlarla təmin edilmişdir. Forumun keçirildiyi vaxt katibliyin,
mətbuat xidmətinin ofisləri texniki avadanlıqlar və sürətli internetlə
təmin edilmişdir.
“Dövlət orqanlarına elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili
sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli Fərmanının icrasının təmin edilməsi
məqsədilə cari ilin iyul ayının 21-də İsmayıllı şəhərində Şəki, Balakən, Zaqatala, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şamaxı, Ağsu, Qobustan, oktyabr
ayının 28-də isə Sabirabad şəhərində Saatlı, İmişli, Ağcabədi, Ağdam,
Füzuli, Laçın, Cəbrayıl, Beyləqan, Xocavənd şəhər və rayon mədəniyyət və turizm şöbə müdirlərinin, müəssisə rəhbərlərinin iştirakı ilə
elektron xidmət növləri mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Bu tədbirlərdə yeni texnologiyaların işdə tətbiqi ilə bağlı
mövcud problemlər, kənd mədəniyyət müəssisələrində kompüter
avadanlığının, müvafiq sahə üzrə mütəxəssislərin olmaması və digər
çatışmazlıqların həlli yolları müzakirə edilmişdir.
Nazirlik 23-26 noyabr 2011-ci il tarixində “Bakutel – 2011”
beynəlxalq sərgi-konfransında ayrıca stendlə iştirak etmişdir. Burada
ziyarətçilərə müxtəlif bukletlər, CD-lər paylanmışdır. Roll-up-lar,
slaydfilm müvafiq reklam-məlumat lövhələrində, virtual tur,
gomap.az portalı “Touch screen” monitorlu köşklərdə yerləşdirilmişdir. Stend sərgi ziyarətçilərinin böyük marağına səbəb olmuşdur.
Onlar nazirliyin yaratdığı sistemlərlə ətraflı tanış olmuşlar.
27-30 sentyabr tarixində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay
şəhərində GENTECH şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən İnformasiya
Texnologiyaları üzrə konfransda Nazirliyin iştirakı təmin olunmuşdur.
Hesabat dövründə regionlarda çalışan kitabxana işçiləri üçün
kompüter kursları və seminarlar təşkil edilmişdir.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010cu 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 və
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında”
23 may 2011-ci il tarixli, 429 nömrəli Fərmanın icrası ilə əlaqədar
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən müvafiq işlər görülmüşdür.
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KADRLARLA İŞ
Mədəniyyət və turizm sahəsində kadr siyasətinin həyata
keçirilməsi məqsədilə Nazirlik tərəfindən «Dövlət qulluğu haqqında»
Azərbaycan Respublikası Qanununun, «Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Qulluqçularının Reyestrinin aparılması Qaydaları»nın və bu
məsələyə aid digər normativ-hüquqi aktların icrası ilə bağlı bir sıra
zəruri işlər görülmüşdür.
Dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün 2011-ci il ərzində ümumilikdə elan edilmiş 2 müsabiqəyə
Nazirlik tərəfindən 32 yer, 6 müsahibəyə isə 15 yer təqdim olunmuşdur. May ayının 27-də keçirilən müsabiqəyə 17, noyabrın 4-də
keçirilən müsabiqəyə isə 15 vakant yer çıxarılmışdır.
Birinci müsabiqənin nəticəsində 4 nəfər nazirliyin aparatında, 1
nəfər Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsində, 1 nəfər isə Göygöl
rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsində işlə təmin edilmişdir. Digər 4
nəfər namizədin sənədləri Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya göndərilmiş və onlar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin ehtiyat kadrlar siyahısına salınmışdır.
İkinci müsabiqəyə təqdim edilmiş yerlərdən 10-u nazirliyin
aparatında, biri Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsində və qalan
dördü isə Xocavənd, Daşkəsən, Ağstafa, Tovuz rayonlarının Mədəniyyət və Turizm şöbələrində olan vakant vəzifələrdir.
İl ərzində müsahibə elan olunmuş vəzifələr üzrə müvəffəqiyyət
qazanmış namizədlər işlə təmin olunmuşdur.
Həmçinin, ehtiyat kadrlar siyahısından iki nəfər nazirliyin və
tabe təşkilatların vakant vəzifələrinə işə götürülmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin vəzifələr nomenklaturasında xidməti zərurətlə əlaqədar müvafiq
dəyişikliklər edilmişdir.
Belə ki, Binəqədi, Qaradağ, Nərimanov, Nəsimi, Səbail, Sabunçu, Suraxanı, Yasamal, Xəzər və Xətai rayonlarındakı MKS-in direktorları, Milli Kitabxananın İnformasiyalaşdırma və texnoloji inkişaf
üzrə direktor müavini, Göygöl rayon Xəqani kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru ştatları nazirliyin vəzifələr nomenklaturasına daxil
edilmişdir.
Eyni zamanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində kadr sahəsində struktur dəyişikliyinin aparılması ilə əlaqədar nazirliyin vəzifələr nomenklaturasında müəyyən dəyişiklik və əlavələr edilmişdir.
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“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçularının Reyestrinin aparılması Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq nazirliyin
strukturunda çalışan dövlət qulluqçuları haqqında məlumat hər ay
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına və Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya göndərilmişdir.
2011-ci il ərzində nazirliyin aparatına, tabe təşkilat və müəssisələrə ümumilikdə 78 nəfər işçi təyin olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə “Dövlət
qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində yaş həddi ilə bağlı edilmiş dəyişikliklərin icrası istiqamətində müvafiq işlər görülmüşdür.
Belə ki, nazirliyin nomenklaturasına daxil olan vəzifələrdə çalışan,
qanunvericiliyə əsasən müvafiq yaş həddinə çatmış 20 nəfər işdən
azad edilmiş, 23 nəfərinin isə çalışma müddəti uzadılmışdır.
Hesabat dövründə nazirliyin 4 nəfər əməkdaşı sınaq müddəti
başa çatdığı üçün daimi dövlət qulluğuna qəbul edilmiş və onlara “2ci dərəcə dövlət qulluqçusu” ixtisas dərəcəsi verilmişdir. Həmçinin,
nazirliyin 2 nəfər əməkdaşı 6 aylıq sınaq müddətinə keçirilmişdir.
Cari il ərzində nazirliyin 43 nəfər əməkdaşına müvafiq ixtisas
dərəcələri verilmiş (1 nəfər – “dövlət qulluğunun baş müşaviri”, 1 nəfər – “dövlət qulluğunun müşaviri”, 2 nəfər – “dövlət qulluğunun kiçik
müşaviri”, 39 nəfər – “1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu”, 1 nəfər – “dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti”), 39 nəfər əməkdaşın vəzifə
maaşlarına qulluq stajları ilə bağlı əlavə haqqın ödənilməsi təmin edilmişdir (3 nəfər – 30%, 3 nəfər – 20%, 32 nəfər – 10%, 1 nəfər – 5 %).
Nazirliyin 8 əməkdaşı haqqında sənədlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İri sığorta edənlərlə iş üzrə
departamentinə təqdim edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən BMT-nin inkişaf proqramı ilə
birgə həyata keçirilən ”Dövlət qulluğunda islahatlar vasitəsilə yaxşı
idarəçiliyin təşkili” layihəsi çərçivəsində “Dövlət qulluğunda kadrların idarə olunması” mövzusunda təşkil olunan təlimlərdə, iyunun
23-də dövlət qulluqçularının peşə bayramı münasibətilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
keçirilən seminar müşavirədə, 5-9 dekabrda Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının
“Dövlət qulluğuna dəstək” layihəsi çərçivəsində dövlət qulluqçuları
üçün “Təlimçilər üçün təlim” layihəsi üzrə keçirilən təlimlərdə,
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təşkilatçılığı
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və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) katibliyinin, BMT-nin
Ticarət və İnkişaf Konfransının və ÜTT-yə yeni üzv olan ölkələrin
ekspertlərinin iştirakı ilə keçirilən seminarda Nazirliyin; Dövlət
qulluqçularının ixtisasartırması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Azərbaycanda dövlət, ailə, qadın və uşaq siyasəti” və “Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti” mövzularında təşkil etdiyi seminarlarda;
İdarəçilik Akademiyası tərəfindən 14-25 noyabr tarixində “Dövlətin
sosial siyasəti: mahiyyət, prioritetlər və həyata keçirilmə mexanizmləri” istiqaməti və 28 noyabr – 2 dekabr tarixində “Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasəti” istiqaməti üzrə təşkil olunan kurslarda
isə tabe təşkilatların əməkdaşlarının iştirakı təmin edilmişdir.
Brona alınma işləri ilə əlaqədar təlimata uyğun olaraq Nazirliyin
və tabelikdə olan təşkilat və müəssisələrin əməkdaşlarının 2010-cu il
üçün hərbi uçotu haqqında statistik məlumatlar ümumiləşdirilərək
aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.
Nazirliyin əməkdaşları 25-30 aprel tarixində Zaqatala, Balakən,
16-21 may tarixində Tovuz, Gədəbəy, 17-22 oktyabr tarixində isə
Hacıqabul və Sabirabad rayonlarının mədəniyyət və turizm şöbələrində və tabe təşkilatlarda kadr sahəsində sənədlərinin qaydalara
uyğun aparılmasının icra vəziyyəti ilə tanış olmuş, müvafiq köməklik
göstərməklə yanaşı dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları
haqqında məsələləri bir daha müzakirə etmişlər.
2011-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə təltif olunmuş mədəniyyət və
incəsənət xadimlərindən 80 nəfərə bu fəxri adlar nazir Əbülfəs
Qarayev tərəfindən təqdim edilmişdir.
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REGİONLARLA İŞ
Yanvar ayında şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm idarələrinin
(şöbələrinin) 2010-cu ildə fəaliyyəti təhlil edilərək ümumiləşdirilmiş
və müzakirə olunmuşdur.
Fevralın 22-də Masallı, fevralın 24-də Oğuz şəhərlərində folklor
kollektivlərinə respublika baxış-müsabiqəsi keçirilmişdir.
Mart ayının 14-dən 19-dək Salyan, Sabirabad, Saatlı, Beyləqan
şəhərlərində və Ağcabədi rayon Taxta Körpü qəsəbəsində incəsənət
ustalarının iştirakı ilə “Novruz şənliyi” adlı bayram tədbirləri
keçirilmişdir.
Mart ayının 19-da Bakı şəhərində keçirilmiş «Novruz» bayramı
şənliklərində 31 şəhər və rayonun satış-yarmarkaları təşkil edilmiş,
folklor kollektivlərinin iştirakı təmin olunmuşdur.
Novruz bayramı, Milli Qurtuluş günü, Ramazan bayramı,
Qurban bayramı, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və
Yeni il ərəfəsində Salyan rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış
məcburi köçkün ailələrinə ərzaq yardımı göstərilmişdir.
May ayının 16-dan 20-dək Ucarda Milli musiqi alətləri
ifaçılarının V respublika müsabiqəsi keçirilmişdir.
İyun ayının 6-dan 13-dək Lənkəranda, 17-dən 24-dək Xaçmazda
rəssamların səyyar yaradıcılıq emalatxanaları təşkil edilmiş, 45 əsər
Lənkəran və Xaçmaz Dövlət Rəsm Qalereyalarına hədiyyə edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının
iyirminci ildönümü ilə əlaqədar sentyabr ayının 27-28-də Lerik və
Yardımlı, oktyabr ayının 7 – 8-də Xızı və Şabran, oktyabr ayının 12-də
İsmayıllı rayonlarında yaradıcılıq görüşləri, sentyabr ayının 23-dən
oktyabrın 2-dək Gəncədə, oktyabrın 3-dən 12-dək Qazaxda Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci
ildönümü münasibətilə rəssamların səyyar yaradıcılıq emalatxanası
keçirilmiş, rəsm əsərlərindən ibarət sərgilər təşkil edilmiş, 39 əsər
Gəncə və Qazax Dövlət Rəsm Qalereyalarına hədiyyə olunmuş,
həmin əsərlərin foto-toplusundan ibarət “Təbiətin rəngləri” adlı
kataloq buraxılmışdır.
Sentyabr ayında İsmayıllıda keçirilmiş “Sənətkarlar bayramı”nda Şəki və Mingəçevir şəhərlərinin, Qəbələ, Oğuz, Ağsu, Şamaxı, Göyçay rayonlarının bədii-özfəaliyyət kollektivlərinin çıxışları və
xalq sənətkarlarının əl işlərindən ibarət sərgi təşkil edilmişdir.
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Sentyabr ayında Sumqayıt şəhərində keçirilmiş “Şəhər günü”ndə Şəki, Lənkəran şəhərlərinin, Şabran, Salyan, Masallı, Qusar,
Şamaxı, İsmayıllı və Qax rayonlarının folklor kollektivlərinin iştirakı
təmin olunmuşdur.
Dekabr ayında Şirvan şəhərində muğam, mahnı ifaçılığı, aşıq
musiqisi, instrumental ifaçılıq, bədii qiraət və təsviri sənət üzrə
«İstedadlı uşaqlar» müsabiqəsi qaliblərinin iştirakı ilə yekun tədbir
və təltifolunma mərasimi keçirilmişdir.
Dekabr ayında uşaq incəsənət məktəblərinin şagirdləri üçün
tədris vəsaiti kimi gips modellər hazırlanaraq məktəblərə verilmişdir.
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MALİYYƏ-İQTİSADİYYAT
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 2011-ci ilə ayrılan büdcə
vəsaitinin təşkilatlar və müəssisələr arasında bölgüsünün təhlili
aparılmışdır.
«Mərkəzi Aparat», «Mədəniyyət», «Turizm», «Təhsil» bölmələri və «Milli Kulinariya Mərkəzi» üzrə ştat cədvəlləri, xərclər smetası
hazırlanmışdır.
Teatr-tamaşa müəssisələrinin əsas proqnoz göstəricilərinin və
büdcədən ayrılan vəsaitinin bölgüsü və ştat cədvəlləri hazırlanmış,
təsdiq olunmuş və yerlərə çatdırılmışdır.
2012-ci il üçün mədəni-maarif müəssisələrinin şəbəkə proqnozlarının təhlili və təsdiqi üçün müvafiq işlər aparılmışdır.
“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 2011-ci il tarixli, 20s saylı
Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
o cümlədən, “Mərkəzi Aparat”, “Mədəniyyət”, “Turizm” və “Təhsil”
bölmələrinin xərc maddələri nəzərə alınmaqla mərkəzləşdirilmiş
xərclərdən maliyyələşən müəssisə və təşkilatlar üzrə 2012-ci il və
sonrakı 3 il üzrə 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 Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə
təqdim olunmuşdur.
Kapital qoyuluşu üzrə müəyyən olunmuş hesabatlar mütəmadi
olaraq hər ay Maliyyə Nazirliyinə, Dövlət Statistika Komitəsinə və
yerli statistika idarələrinə təqdim olunmuşdur.
2011-ci il ərzində rüblər üzrə “Mərkəzi Aparat”ın, “Mədəniyyət”, “Turizm” və “Təhsil” bölmələrində dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərcləri hesabına maliyyələşən müəssisələrin və təsərrüfat
təşkilatlarının balansları qəbul edilmiş və icmalı hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə, Statistika Komitəsinə
və yerli statistika idarəsinə təqdim olunmuşdur.
“Mərkəzi Aparat”, “Mədəniyyət”, “Turizm” və “Təhsil” bölmələri üzrə öhdəlik sənədləri hazırlanmış və Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinə və müvafiq xəzinədarlıq idarələrinə təqdim olunmuşdur.
«Mərkəzi Aparat», «Mədəniyyət», «Turizm» və «Təhsil» böl96
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mələrinin xərc maddələri nəzərə alınmaqla paraqraflar üzrə hazırlanmış 2012 – 2015-ci illər üzrə büdcə və büdcədənkənar layihələrinin
son təhlili aparılmış, təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
«Təhsil» bölməsi üzrə 2012-ci üçün gəlir və xərclər üzrə büdcədənkənar xüsusi vəsait smetaları layihələrinin təhlili həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 aprel 2010-cu il tarixli 838 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2010 – 2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət
Proqramı”nın 2.6.1-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar “Mədəni-maarif,
turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas
Sorğu Kitabçası”nın layihəsinin son variantı təsdiq olunmaq üçün
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
“Mədəniyyət müəssisələrinə Respublika əhəmiyyətli statusunun
verilməsi Qaydaları”nın layihəsi işlənib hazırlanmış və razılaşdırılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə göndərilmiş və Maliyyə Nazirliyinin razılıq məktubu alındıqdan sonra
müvafiq sənədlərlə birlikdə təsdiq olunması üçün Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir.
“Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”na əlavələr edilməsi və
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin rəhbər və mütəxəssislərinin
əməyinin ödənişinə yenidən baxılması üçün Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının “Mədəniyyət haqqında” qanununun 7-ci fəslinin 47-ci maddəsinin “milli” status almış mədəniyyət
təsisatlarının işçilərinin əmək haqlarının digər oxşar dövlət mədəniyyət təsisatlarının işçilərinə nisbətən daha yüksək olması barədə 3-cü
abzasının müddəaları nəzərə alınaraq, Azərbaycan Dövlət İncəsənət
Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 10 iyun
2011-ci il tarixli, 94 nömrəli Qərarı ilə Milli Muzey statusu verilməsi
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
09.07.2008-ci il tarixli, 152 nömrəli Qərarının 2 nömrəli əlavəsinə
dəyişiklik edilməsi barədə qərar layihəsi hazırlanmış və baxılmaq
üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
Rayon (şəhər) mədəniyyət və turizm şöbələrinin (idarələrinin)
nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıqların baş
mühasib vəzifəsinin dövlət qulluğu vəzifəsi hesab edilməsi barədə
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təkliflər Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
ilə razılaşdırılaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3
noyabr 2010-cu il tarixli, 199 nömrəli “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşları
haqqında” Qərarının 8 nömrəli əlavəsinə dəyişiklik edilməsi barədə
qərar layihəsi hazırlanmış və baxılmaq üçün Nazirlər Kabinetinə
təqdim edilmişdir.
Balet artistləri və peşəkar bədii kollektivlərdə rəqs nömrələri ifa
edən artistlərin (rəqqasların) güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək
pensiyası hüququnun müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan “Əmək
pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr
edilməsi barədə” Qanun layihəsi hazırlanmış və müvafiq sənədlərlə
birlikdə razılaşdırılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial
Müdafiə Fonduna göndərilmişdir.

2011-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ümumən 7588
sənəd – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından
– 275, Milli Məclisdən – 32, Nazirlər Kabinetindən – 760, xarici ölkələrdən – 806, MDB ölkələrindən – 315, müxtəlif yerli təşkilatlardan
– 3510, vətəndaşlardan – 1764 məktub və müraciət daxil olmuşdur.
Bütün sənədlər lazımi qaydada icra olunmuş, məktub və müraciətlərə
vaxtlı-vaxtında cavab verilmişdir. İl ərzində Nazirliyin Kollegiya
iclaslarında 30 məsələ müzakirə edilmişdir.
Hesabat dövründə vətəndaşların müraciətlərinə baxılmış, onların
icrasına nəzarət müasir texnologiyalar əsasında təmin edilmişdir.
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