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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin ölkədə mədəniyyət və turizm sahələrinin inkişafı
ilə əlaqədar müəyyən etdiyi dövlət siyasətini layiqincə
həyata keçirmək məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
2014-cü il ərzində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirmiş,
Azərbaycan milli mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin və turizm potensialının dünyada tanıdılması, ölkəmizin dünyanın mədəniyyət və turizm məkanına geniş
inteqrasiya olunması, milli mədəni irsimizin, dəyər və
sərvətlərimizin qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi,
gələcək nəsillərə olduğu kimi çatdırılması istiqamətində
əhəmiyyətli nəticələrə nail olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”nın təsdiq
edilməsi haqda 14 fevral 2014-cü il tarixli Sərəncamının
icrasına uyğun olaraq 2014-cü ilin birinci yarısında “Qafqaz Albaniyası irsinin tədqiqi, mühafizəsi və təbliğinə dair
Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasında uşaq
musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı (2014 –2018-ci illər), “Dövlət rəsm qalereyalarının perspektiv inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2015 –
2025-ci illər)”, “2014 – 2020-ci illərdə Azərbaycan qeyrimaddi mədəni irsinin qorunmasına dair Dövlət Proqramı”,
“Azərbaycan Respublikasında nəşriyyat-poliqrafiya işinin
və kitab sənətinin 2015 – 2020-ci illərdə inkişafına dair
Dövlət Proqramı” və “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2015 – 2020-ci illərdə inkişafı
üzrə Dövlət Proqramı”nın layihələri hazırlanmış, birinci
layihə aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılaraq Nazirlər
Kabinetinə təqdim edilmiş, digərləri isə razılaşdırılmaq
üçün müvafiq qurumlara göndərilmişdir.
Cari ilin ən əlamətdar hadisələrindən biri Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə bağlıdır.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 14 yanvar 2014-cü il tarixli
Sərəncamına uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən müvafiq
qurumların təklifləri nəzərə alınmaqla Tədbirlər Planı
hazırlanmış, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə
həsr olunmuş təntənəli tədbirlər keçirilmişdir. Bakı
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şəhərində təşkil edilmiş böyük sərgidə Naxçıvan diyarının
keçmişini və bu gününü əks etdirən eksponatlar sərgilənmiş,
həmçinin bir sıra beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli elmipraktik konfranslar təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyətini və tarixini
özündə əks etdirən Qobustan abidələrinin təbliği məqsədilə
sentyabrın 17-də YUNESKO-nun Baş qərargahında Heydər
Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycanın YUNESKO yanında Daimi Nümayəndəliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Qobustan kölgələri” baleti nümayiş
etdirilmişdir. 15-19 sentyabr tarixində isə təşkilatın sərgi salonunda Qobustan qayaüstü rəsmlərin foto-şəkillərindən
ibarət sərgi təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının cari ilin may-noyabr
aylarında Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi
çərçivəsində həm Strasburq, həm də Bakı şəhərində bir sıra
mədəni tədbirlər təşkil edilmişdir. Belə ki, Strasburq
şəhərində may ayında Azərbaycanın zəngin mətbəxinin
təqdimatı, etno-caz konserti, sentyabr ayında “Qobustan
kölgələri” baleti göstərilmiş və sərgi təşkil olunmuşdur.
Cari ilin 4-5 iyul tarixində Bakıda “Mədəniyyət və
rəqəmsallaşmanın mübadiləsi üzrə birinci platforma - Bakı
konfransı” və 30-31 oktyabr tarixində Mədəni Marşrutlar
üzrə İllik Məşvərət Forumu keçirilmişdir.
İlin əlamətdar hadisələrindən biri 24-28 noyabr 2014cü il tarixində Paris şəhərində keçirilmiş YUNESKO-nun
Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin
9-cu iclasında Azərbaycan Kəlağayısı “Kəlağayı simvolizmi
və ənənəvi sənəti” adı ilə Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni
irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilməsi olmuşdur.
Eyni zamanda Sessiyanın iclasında Ermənistan tərəfindən
YUNESKO-ya təqdim edilmiş “Lavaş” faylında lavaşın
yalnız ermənilərə məxsus olması göstərilməsinə baxmayaraq Azərbaycan və Türkiyə tərəfinin birgə səyi ilə lavaşın
erməni çörəyi kimi təqdim etmək cəhdlərinin və lavaşın
ermənilərə mənsub olması kimi təqdim edilməsinin qarşısı
alınmışdır.
Hər il olduğu kimi bu il də Dənizkənarı Bulvarda
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin
iştirakı ilə təşkil olunan böyük el bayramı - Novruz gözəl,
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möhtəşəm bir ənənə halını almışdır. Bayram tədbirində
respublikamızın bütün bölgələri milli adət-ənənələri, tətbiqi
sənət nümunələri, folklor və mətbəx nümunələri, kənd
təsərrüfatı məhsulları, əl işləri ilə təmsil olunmuşlar.
Hazırda Azərbaycanda Beynəlxalq musiqi, incəsənət,
mədəniyyət festivalları böyük kütləvilik qazanmaqla,
dünyada geniş əks-səda doğurmuş, milli-mədəni sferaya
zəngin bir mənzərə gətirmişdir. Qəbələ Beynəlxalq Musiqi
Festivalı, Vokalçıların Bülbül adına Beynəlxalq Müsabiqəsi,
Rostropoviç Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Beynəlxalq
Muğam Festivalı, Qara Qarayev adına Beynəlxalq Musiqi
Festivalı, Fikrət Əmirov Beynəlxalq Musiqi Festivalı,
Beynəlxalq Kitab Sərgisi, Beynəlxalq Turizm Sərgisi və bir
çox beynəlxalq tədbirlər milli mədəniyyətimizin reallığına
çevrilmişdir. Hesabat dövründə keçirilən professional xarakterli mədəniyyət layihələrinin hər birinin yüksək zövqlə
tərtib olunması və reallaşmasında Heydər Əliyev Fondunun,
ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın müstəsna
xidmətləri olmuşdur.
2014-cü il ərzində 2015-ci ilin iyun ayında Bakı
şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan İlk Avropa Oyunlarına
hazırlıq işləri diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Heç
şübhəsiz, bu Azərbaycanın müasir tarixinin ən parlaq
səhifələrindən biri olmağa layiq bir hadisəyə çevriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin
böyük dəstəyi ilə Avropa oyunlarının Əməliyyat Komitəsinin çevik fəaliyyəti çərçivəsində hazırlıq işləri uğurla
davam etdirilir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu istiqamətdə üzərinə düşən vəzifələri diqqətlə yerinə yetirməklə
yanaşı bütün fəaliyyətində bu əhəmiyyətli tədbirin
beynəlxalq kitab, turizm sərgiləri, musiqi, teatr, kino
festivalları çərçivəsində İlk Avropa Oyunlarının geniş təbliği
və təşviqinə xüsusi önəm vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin mədəniyyət və turizm sahəsində güclü bazisin və
kadr potensialının formalaşmasına göstərdiyi xüsusi diqqət
və qayğının nəticəsi kimi, hesabat dövründə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 30 aprel tarixli
Sərəncamı ilə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin bazasında
ümumi, orta ixtisas və ali təhsil proqramlarını həyata
5
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keçirən Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası və 22 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə Turizm İnstitutunun bazasında ali təhsilin
bütün pillələrində turizm və menecment sahələri üzrə kadr
hazırlığını həyata keçirəcək Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti yaradılmışdır.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin mədəniyyət sahəsinə
sonsuz qayğısının daha bir təzahürü “Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətinin yaradılması haqqında” 2014-cü ilin 18 dekabr
tarixli Fərmanıdır. Bu Fərmanla yeni yaradılan qurum tarix
və mədəniyyət abidlərinin bərpası, qorunması və gələcək
nəsillərə çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım
kimi respublikanın mədəniyyət ictimaiyyəti tərəfindən
böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.
İNCƏSƏNƏT
2014-cü il ərzində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İncəsənət şöbəsi tərəfindən teatr, musiqi və təsviri
sənət sahəsində çoxsaylı tədbirlər keçirilmişdir. Keçirilən tədbirlər
ölkədə qeyd olunan sahələrin inkişafı və təbliğinə xidmət etmiş, milli
incəsənətimizin dünyada tanıdılmasına səbəb olmuşdur.
19-20 yanvar 2014-cü il tarixdə bölgələrdəki dövlət rəsm
qalereyalarında gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişdirilməsi
məqsədi ilə 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş məktəblilərin əl
işlərindən ibarət sərgilər təşkil edilmişdir.
Fevralın 21-də Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında rus nağılı
əsasında dövlət sifarişi ilə hazırlanmış “Qoğal” tamaşasının ictimai
baxışı keçirilmişdir.
Yanvarın 24-də Azərbaycan Respublikasının Çin Xalq
Respublikasındakı Səfirliyinin təşəbbüsü ilə Pekin Opera və Balet
Teatrında konsert keçirilmişdir. Konsertdə çıxış etmək üçün Xalq
Artisti, Prezident mükafatçısı, Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrının dirijoru Yalçın Adıgözəlov və Azərbaycan Dövlət Musiqili
Teatrının solisti, Prezident mükafatçısı, Əməkdar Artist Nərgiz
Kərimova Pekinə ezam olunmuşlar. Tədbirdə Qara Qarayev, Fikrət
Əmirov və Niyazinin əsərləri səsləndirilmişdir. Səfərin məqsədi milli
musiqi sənətinin inkişafı, bəşəri mədəni dəyərlərin qorunması, təbliğ
6
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olunması, davamlı islahatların aparılması olmuşdur.
Yanvarın 25-də Beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsi
məqsədi ilə tanınmış bəstəkar və dirijor Ennio Morrikonenin 85
illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilmişdir. Tədbirdə Ü.Hacıbəyli
adına Dövlət Simfonik Orkestri və Dövlət Xor Kapellası iştirak
etmişdir.
25 fevral - 4 mart tarixdə Hindistanın Nyu Dehli şəhərində
keçirilmiş ənənəvi XII İşara Beynəlxalq Kukla Teatrları Festivalında
Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının yaradıcı heyəti iştirak etmişdir.
Yanvarın 26-də Akademik Opera və Balet Teatrında
C.Puççininin “Plaş” operasının premyerası keçirilmişdir. Tamaşanın
musiqi rəhbəri və dirijoru Korneliya fon Kerssenbrok, quruluşçu rejissoru isə Lüdviq Bauman (Almaniya) olmuşdur. Layihə Azərbaycan
Respublikasının teatr və musiqi sənəti ilə bağlı Beynəlxalq proqramlarda və layihələrdə iştirakının təmin edilməsinə xidmət etməkdir.
26 yanvar - 7 fevral 2014-cü il tarixdə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi tərəfindən 2 fevral - Gənclər gününə həsr olunmuş “Gəncliyin səsi” incəsənət festivalı keçirilmişdir. Festival çərçivəsində 26
yanvar tarixdə “ART Council” təşkilatında “Açıq hava-4” adlı gənc
rəssamların plenarı, 30 yanvar tarixdə “LN” incəsənət mərkəzində
“ÜFÜQ” adlı gənc rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi, 31 yanvar
tarixdə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında gənc rəssam
Bəhruz Kəngərlinin əsərlərindən ibarət sərgi, Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında gənc bəstəkarların (Röya Hüseynova, Tural Əliyev)
əsərlərindən ibarət Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti,
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının foyesində gənc rəssamlar Aqşin
Kazımov, Nizar Məmmədov, Turan Muxtarzadənin əsərlərindən ibarət
sərgi, 2 fevral tarixdə Heydər Əliyev Sarayında “Gəncləşən muğam5” adlı gənc muğam ifaçılarının konserti, Sarayın foyesində gənc
rəssamların əsərlərinin nümayişi, 5 fevral tarixdə Milli Kitabxanada
gənc ədiblərin iştirakı ilə “Poeziya saatı”, Beynəlxalq Muğam
Mərkəzində gənc muğam ifaçılarının konserti, 6 fevral tarixdə Kamera və Orqan Musiqisi Zalında gənc pianoçuların iştirakı ilə klassik
musiqi axşamı, 7 fevral tarixdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında
gənc bəstəkarların (Tural Məmmədli, Cavad Abrahe) əsərlərindən
ibarət Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti təşkil
edilmişdir. Festivalda fərqlənmiş istedadlı gənclər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin diplomları ilə təltif olunmuşlar.
18-22 fevral 2014-cü il tarixdə Muzey Mərkəzində Azərbaycan
təsviri sənətinin tanınmış nümayəndəsi, milli mədəniyyətimizin, tariximizin, folklorumuzun tədqiqində müstəsna xidmətləri olan
7
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sənətkarımız Əməkdar rəssam Elçin Aslanovun 80 illik yubileyinə
həsr olunmuş “Neo-miniatür” adlı fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə rəssamın 50-dən çox Azərbaycan folklorunu, milli
təsviri sənət ənənələrini əks etdirən əsəri, xalq nağılları əsasında
yaratdığı miniatürləri, əlyazmaları, kitabları nümayiş edilmişdir.
Sərginin keçirilməsi miniatür sənəti ənənələrimizin yaşadılması və
gənc nəslə örnək kimi göstərilməsinə xidmət etmişdir.
22 fevral 2014-cü il tarixdə Heydər Əliyev Sarayında görkəmli
bəstəkar, Xalq Artisti, Dövlət mükafatı laureatı, professor Süleyman
Ələsgərovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley
gecəsi keçirilmişdir. Geniş yaradıcılıq diapazonuna malik olan
sənətkar öz istedadını musiqinin müxtəlif janrlarında sınamış, musiqili
teatr sənətinə öz təkrarsız töhfəsini verərək instrumental, vokal, simfonik, xor və kamera əsərləri yaratmışdır.
Cari ilin 26-27 fevral tarixində Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqında Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş “Unudulmayan tarix” adlı Respublika Sərgi-müsabiqəsi keçirilmişdir.
Sərgidə Azərbaycan rəssamlarının Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 100dən artıq rəngkarlıq, qrafika və heykəltəraşlıq əsəri nümayiş
olunmuşdur.
Sərgi 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə Xocalı
şəhərində dinc Azərbaycanlı əhaliyə qarşı Ermənistanın işğalçı ordusu
tərəfindən törədilmiş soyqırım faktlarını təsviri və dekorativ sənət
əsərləri vasitəsi ifadə edilməsi, zaman-zaman xalqımızın başına
gətirilən faciələrin, genosid faktlarının bədii təcəssümü, eyni zamanda
xalqımızın Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin, ərazi
bütövlüyünün qorunması yolunda göstərdiyi mübarizə əzminin
nümayişi və gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi məqsədi ilə
təşkil olunmuşdur.
27 fevral - 14 mart 2014-cü tarixdə Fransa İncəsənət Akademiyasında Xalq rəssamı, SSRİ və Azərbaycan dövlət mükafatları laureatı
Tahir Salahovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Əsrlərin qovuşuğunda” fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilmişdir. Sərginin açılış
mərasimində Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyeva iştirak etmişdir. Dünya şöhrətli
Azərbaycan rəssamı Tahir Salahovun Paris sərgisinin açılışında iştirak
etmək üçün Fransa İnstitutuna gələn Azərbaycanın birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva əvvəlcə
tədbirin keçirildiyi Fransa İncəsənət Akademiyasının fəaliyyəti ilə
tanış olmuşdur.
Sərginin açılışında Fransa İncəsənət Akademiyasının daimi ka8
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tibi, görkəmli rəssam Arno Dotriv və Azərbaycan Respublikasının
mədəniyyət və turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayev çıxış etmişlər.
Sərgidə Qara Qarayev, Mistislav Rostropoviç, Anar, Soljinitsin
kimi dünya şöhrətli şəxsiyyətlərin portretləri, Parisə həsr olunmuş
“Həmişə Eyfel qülləsi ilə” silsilə rəsmləri, bəzi əsərlərinin xalça
versiyası böyük maraqla qarşılanmışdır.
4-9 mart 2014-cü il tarixdə 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə
həsr olunmuş qadın rəssamların yaradıcılığının təbliği, onların
əsərlərinin geniş tamaşaçı auditoriyasına təqdim edilməsi məqsədilə
Muzey Mərkəzində “Gözəllik nuru” adlı sərgi və konsert keçirilmişdir. Sərgidə qadın rəssamlarımızın Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondunda saxlanılan əsərləri ilə yanaşı Muzey Mərkəzinin
kolleksiyası və ayrı-ayrı rəssamların qadınlara həsr olunmuş əsərləri
nümayiş olunmuşdur. Sərgidə tamaşaçılara 78 müəllifin 100-dən çox
rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq və batika əsəri, “Kukla” ART
Qalereyasının kolleksiyasına aid olan müəllif nümunələri təqdim
edilmişdir.
Martın 5-də Bakı səhnəsində qoyulmamış müasir musiqi
əsərlərinin səhnələşdirilməsi məqsədi ilə “Zamanla üz-üzə”
layihəsinin 2-ci mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Gənc
Tamaşaçılar Teatrında görkəmli Avstriya bəstəkarı Arnold Şönberqin
“Erwartung” (“İntizar”) monodramı, aprelin 23-də Azərbaycan Dövlət
Gənc Tamaşaçılar Teatrında tanınmış Hollandiya bəstəkarı Elmer
Şönbergerin “La Fuqa del tempo” tamaşası, mayın 24-də Kamera və
Orqan Musiqisi Zalında görkəmli rus bəstəkarı İqor Stravinskinin
“Əsgər nağılı” operası səhnələşdirilmişdir.
Hesabat dövrünün 6-19 mart tarixində Azərbaycan Milli
İncəsənət Muzeyində Azərbaycanın Əməkdar rəssamı Əşrəf
Heybətovun “İthaf. Şərq və Qərb arasında” adlı fərdi yaradıcılıq
sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə rəssamın 100-dək “Doğma vətən”, “Dastan”, “Ozan”, “Mənim dünyam”, “Bakı gözəlləri”, “Köhnə şəhər
üzərində böyük ay”, “Bakının küləkli günü”, “Şimşəkdən qabaq” və
s. kimi tabloları nümayiş olunmuşdur. Sərgidə nümayiş edilən əsərlər
rəssamın xarici ölkələrdə Azərbaycan incəsənətinin təbliği məqsədi
ilə nümayiş olunmuş əsərlərinin arasından seçilmiş və Əşrəf
Heybətovun bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin əsas xarakterik cəhətlərini
əks etdirmişdir.
Martın 7-də 2014-cü il tarixdə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının paytaxtı London şəhərində “Kings
Palace” zalında Əməkdar Artist Fidan Hacıyeva Naylorun konserti
təşkil olunub.
9
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Martın 10-da “Milli Teatr Günü” ilə əlaqədar teatr ictimaiyyəti
Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdikdən sonra
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında “Milli Teatr Günü” ilə əlaqədar
tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan teatrının inkişafındakı
xidmətlərinə görə bir qrup teatr xadimləri Azərbaycan Respublikasının fəxri adları və diplomlarla təltif edilmişlər.
11-15 mart 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqının Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda Xalq rəssamı
Cəmil Müfidzadənin “Cizgilərə hopan ömür” adlı 80 illik yubiley
sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə rəssamın neft sənayesi, Misir, Xınalıq,
Abşeron, Venesiya və digər mövzularda işlənmiş 60-dan çox qrafika
əsəri nümayiş olunmuşdur.
Martın 18-də İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərində Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycan Respublikasının İsveç
Krallığındakı Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə “Nalen” musiqi klubunda
Azərbaycan Caz Günü keçirilmişdir. Tədbirdə Əməkdar Artist Salman
Qəmbərov, İsraf Rzayev-Sarabski, Rain Sultanov, Lalə Səfərəli, Emil
Həsənov, Vaqif Əliyev, Tofiq Cabbarov, Mircavad Cəfərov çıxış
etmişlər.
Cari ilin 19 mart tarixində Dənizkənarı Milli Parkda Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin, dövlət xadimlərinin və geniş ictimaiyyətin
iştirakı ilə təşkil olunmuş Novruz bayramı şənliyi keçirilmişdir.
21-23 mart 2014-cü il tarixdə Dövlət Bayraq Meydanında
“Badi-Kubə Salsa” məktəbinin təşkilatçılığı, Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, “Hyundai Auto Azərbaycan” şirkətinin dəstəyi ilə
Beynəlxalq Bakı Novruz Salsa Festivalı keçirilmişdir. Festivalda
dünyanın aparıcı təlimatçıları, salsa üzrə dünya çempionları, fransalı
Terri və Sesiliyan, Ukrayna çempionu Pavel Klimenkov, Olqa
Prixodko, Natalya Karnaux, Türkiyədən dünya kubokunun qalibi,
beynəlxalq dərəcəli təlimatçılar Osman Aydın və Əlif Çaroğlu iştirak
etmişlər. Festival zamanı müsabiqə, salsa-parti, ustad dərsləri, təcrübə
mübadiləsi, seminar və yekunda yerli məktəblərin və xarici qonaqların
iştirakı ilə konsert proqramı keçirilmişdir.
Martın 24-də Azərbaycan rəqs sənətinin Rusiya Federasiyasında
əhəmiyyəti baxımından böyük mədəni hadisə olan Moskva Dövlət
Akademik Filarmoniyasının dəvəti ilə P.İ.Çaykovski adına Konsert
Zalında Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının iştirakı ilə konsert
proqramı təşkil olunmuşdur.
Cari ilin 6-15 aprel tarixində Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı Rusiyanın Həştərxan şəhərində və Kalmıkiya Respublika10
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sında qastrol səfərində olmuşdur.
Aprelin 8-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral
2014-cü il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət
Musiqili Teatrında görkəmli aktyor, Xalq Artisti, Dövlət mükafatı
laureatı Lütfəli Əmir oğlu Abdullayevin anadan olmasının 100 illiyinə
həsr olunmuş yubiley gecəsi keçirilmişdir. Gecədə Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram Teatrı, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı,
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyorları,
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı, Azərbaycan Dövlət Akademik
Opera və Balet Teatrının solistləri, F.Əmirov adına Mahnı və Rəqs
Ansamblının rəqs qrupu, müğənnilər və başqaları iştirak etmişlər.
Gecədə Lütfəli Abdullayevə həsr olunmuş videokadrlar təqdim
olunmuş, teatrın foyesində Dövlət Teatr Muzeyi tərəfindən fotosərgi
nümayiş edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
uyğun olaraq Azərbaycanın görkəmli incəsənət xadimlərinin
yubileyləri qeyd olunmuşdur.
1 oktyabr – 4 dekabr tarixlərində Azərbaycan xanəndəlik
sənətinin görkəmli nümayəndəsi Keçəçioğlu Məhəmmədin – 150
illiyinə həsr olunmuş müxtəlif yubiley tədbirləri, noyabrın 21-də
Heydər Əliyev Sarayında Xalq Yazıçısı İlyas Əfəndiyevin və dekabrın
17-də Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında Xalq artisti Barat
Şəkinskayanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş yubiley gecələri
keçirilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında aprelin 9-da Xalq Artisti
Şəfiqə Axundovanın 90, aprelin 25-də Xalq Artisti Ramiz Mirişlinin
80, iyunun 6-da Xalq Artisti Oqtay Zülfüqarovun 85, dekabrın 18-də
Xalq Artisti Sevda İbrahimovanın 75, Azərbaycan Dövlət Akademik
Milli Dram Teatrında aprelin 10-da Xalq Artisti Mustafa Mərdanovun
120, aprelin 22-də Xalq Artisti Rza Təhmasibin 100, iyunun 12-də
Xalq Artisti Ağahüseyn Cavadovun 120, dekabrın 20-də Xalq Artisti
Məlik Dadaşovun 90, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında
mayın 20-də Xalq Artisti Hüseynağa Sadıqovun 100, oktyabrın 10da Bakı Musiqi Akademiyasında və 14 oktyabr tarixində Kamera və
Orqan Musiqisi Zalında tanınmış bəstəkar və orqan ifaçısı, Əməkdar
Artist Arif Abdulla oğlu Mirzəyevin 70, Azərbaycan Dövlət Rus Dram
Teatrında oktyabrın 23-də Xalq Artisti Lyudmila Duxovnayanın 70,
noyabrın 12-də Xalq Artisti Hacı Murad Yagizarovun 75 illiyinə həsr
olunmuş yubiley gecələri keçirilmişdir.
Dekabrın 18-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında tanınmış
Azərbaycan bəstəkarı, Xalq artisti, professor Sevda İbrahimovanın 75
11

Hesabat_2014_son_Layout 1 12.03.2015 14:59 Page 12

illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi keçirilmişdir. Konsertdə Xalq
Artisti Teymur Göyçayevin rəhbərliyi ilə Q.Qarayev adına Dövlət
Kamera Orkestrinin və Xalq Artisti, pianoçu Murad Adıgözəlzadənin
ifasında S.İbrahimovanın əsərləri səslənmişdir. Foyedə Musiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi tərəfindən hazırlanmış fotosərgi nümayiş
olunmuşdur.
Cari ilin martın 11-də Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar
Teatrında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “BRİTİSH COUNCİL”
ilə birgə layihəsi hazırlanmışdır. İngilis rejissoru Yan Vilen Van Den
Boşun hazırladığı “Lineyn trilogiyası” adlı 3 tamaşanın, aprelin 10-da
Azərbaycan Dövlət “Yuğ” Teatrında “Yad.Daş”, aprelin 17-də
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında “Kitabi Dədə
Qorqud” dastanı əsasında hazırlanmış “İlahi oyun” tamaşalarının
premyerası keçirilmişdir.
12-23 aprel 2014-cü il tarixdə Tacikistan Respublikasının
Düşənbə şəhərində keçirilən “Codari Xayol” IV Beynəlxalq Kukla
Teatrları Festivalında Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı iştirak etmişdir.
16 aprel 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Dövlət Musiqili
Teatrında Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun və Novosibirsk
şəhərindəki Rus-Azərbaycan Mədəniyyət Evinin Bakıda keçirilən
silsilə mədəniyyət tədbirləri çərçivəsində Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal
alan” tamaşası oynanılmışdır.
18-20 aprel 2014-cü il tarixdə TÜRKSOY və Beynəlxalq
Ənənəvi Musiqi Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə İstanbul şəhərində
Türk Dünyası Musiqisinin Tədqiqat Qrupunun IV Simpoziumunun
keçirilməsi ilə əlaqədar muğam triosu İstanbul şəhərinə ezam
olunmuşlar.
Aprelin 23-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 fevral
2014-cü il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Heydər Əliyev
Sarayında tanınmış dirijor və bəstəkar, Xalq Artisti Tofiq Qəzənfər
oğlu Əhmədovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş yubiley
gecəsi keçirilmişdir.
25-27 aprel 2014-cü il tarixdə 30 aprel Beynəlxalq Caz Günü
münasibəti ilə Ukraynanın Odessa şəhərində keçirilən festivalda gənc
caz ifaçısı Elnur Hüseynovun iştirakı təmin olunmuşdur.
Aprelin 26-da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə
Serbiyada Novı Sad Musiqi Festivalı (NOMUS) çərçivəsində
azərbaycanlı pianoçu Əzizə Mustafazadənin konserti keçirilmişdir.
27 aprel - 2 may 2014-cü il tarixdə Natəvan qalereyasında “Arts
Council Azerbaycan”ın təşəbbüsü, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin dəstəyi ilə
12
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Mehriban Şəmsədinskayanın “Violet” adlı fərdi sərgisinin açılışı
olmuşdur. Sərgidə rəssamın installyasiya, animasiya və rəngkarlıq
janrlarında 17 əsəri nümayiş etdirilmişdir. Sərgi gənc rəssamın
yaradıcılığının tanıdılması və dəstəklənməsi məqsədi ilə təşkil
olunmuşdur.
28 aprel - 1 may 2014-cü il tarixdə Azərbaycanda Moldova
Respublikasının Mədəniyyət Günləri keçirilmişdir. Mədəniyyət
Günləri çərçivəsində Moldova Respublikasının Mədəniyyət naziri
xanım Monika Babukun rəhbərliyi altında nümayəndə heyəti Bakıya
səfər etmiş, səfər çərçivəsində xanım M.Babukun Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayevlə
ikitərəfli görüşü olmuşdur. Mədəniyyət Günləri çərçivəsində 29 aprel
2014-cü il tarixdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Moldova
Respublikasının Mədəniyyət Günlərinin açılış mərasimi və “Flueraş”
Milli Musiqi və Rəqs Ansamblının konserti, “Qalereya 1969”-da
fotorəssam Mixay Potırnikenin “Moldova Respublikası: torpaq və insanlar” adlı sərgisi, 30 aprel 2014-cü il tarixdə isə Sumqayıt Dövlət
Musiqili Dram Teatrında “Flueraş” Milli Musiqi və Rəqs Ansamblının
konserti, R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında “Triqon” etnocaz qrupunun konserti keçirilmişdir.
4-9 may 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Dövlət Rəqs
Ansamblının
repertuarının zənginləşdirilməsi, musiqi sənəti
sahəsində mədəni əməkdaşlığın yaradılması məqsədi ilə tanınmış
baletmeyster, Rusiya Balet Akademiyasının professoru Edvald
Smirnov Bakıya dəvət olunmuşdur.
Mayın 12-də Fransa Respublikasının Prezidenti cənab Fransua
Ollandın Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Heydər Əliyev
Sarayında Fransanın tanınmış müğənniləri Deni Brillant, Jerar Lenorman, Şimen Badi, Jüli Zenatti, Yuq Ofre, Culian Dassenin və
Azərbaycan musiqiçilərinin iştirakı ilə konsert keçirilmişdir. Tədbirin
yüksək səviyyədə keçirilməsi Azərbaycan və Fransa arasında dostluq
və mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə xidmət etmişdir.
12-18 may 2014-cü il tarixdə Heydər Əliyev Fondu, Mstislav
Rostropoviç Fondu və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda VII Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı keçirilmişdir.
Festivalda xarici ölkələrdən dünya şöhrətli musiqiçilər və kollektivlər
- Sankt-Peterburq Akademik Simfonik Orkestri, Monte-Karlo Simfonik Orkestri, Qalina Vişnevskaya Opera Mərkəzinin solistləri və
təqaüdçüləri, Yuri Temirkanov, Gintaras Rinkyaviçus, Boris Berezovski, Denis Kojuxin, Sergey Doqadin iştirak etmişdir.
Cari ilin 12-21 may tarixində Paris şəhərinin 1-ci rayonunun
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meriyasının təşkilatçılığı ilə 6-cı Beynəlxalq Mədəni Müxtəliflik
festivalı keçirilmişdir. Azərbaycanı bu festivalda Əməkdar Artist Mircavad Cəfərovun rəhbərliyi altında “Cəngi” etno-caz qrupu təmsil
etmişdir. Qrupun may ayının 12-də Reyms şəhərində, may ayının 13də Parisdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində, may ayının 14-də
isə Parisin “Oratoire du Louvre” kilsəsində konsertləri keçirilmişdir.
Hesabat dövrünün 13-15 may tarixində Yardımlı, 20-22 may
tarixində isə İsmayıllı rayonunda regionlarda incəsənətin inkişaf
etdirilməsi, gənclərin rəssamlıq sənətinə marağının artırılması eləcə də
Yardımlı və İsmayıllı Dövlət Rəsm Qalereyalarının fondunun yeni
təsviri sənət əsərləri ilə zənginləşdirilməsi məqsədilə rəssamların
yaradıcılıq emalatxanaları təşkil olunmuşdur.
Mayın 21-də Küveyt Dövlətinin Əl-Küveyt şəhərində
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, yazıçı-publisist
Hüseynbala Mirələmov və rus yazıçı Viktor Andriyanovun
həmmüəllifi olduqları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən “Görkəmli
adamların həyatı” silsiləsindən “İlham Əliyev” adlı kitabın ərəb
dilində nəşrinin təqdimetmə mərasiminin mədəni proqramında
incəsənət xadimlərinin iştirakı təmin edilmişdir.
Mayın 23-də Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin
repertuarının zənginləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında İstanbul Opera və Balet Teatrının dirijoru, Əməkdar
İncəsənət Xadimi Elşad Bağırovun Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan
Dövlət Simfonik Orkestri ilə birgə konserti keçirilmişdir.
25 may - 1 iyun 2014-cü il tarixdə Türkiyə Respublikasının İsparta şəhərində Türkdilli xalqların fotoqraflarının 11-ci Beynəlxalq
Yaradıcılıq Laboratoriyası – “TÜRKSOY Fotoqraflarının XI Görüşü”
keçirilmişdir. Tədbirdə iştirak etmək üçün Azərbaycan Fotoqraflar
Birliyinin üzvü, fotoqraf Əlzamin Cəfərov Türkiyə Respublikasının
İsparta şəhərinə ezam olunmuşdur. Görüş çərçivəsində Türkdilli
ölkələri təmsil edən fotoqraflar bir yerə toplaşaraq, yaradıcılıq
nailiyyətlərini bölüşmüş, fotoçəkilişlər aparmışlar. Səfərin sonunda
birgə fotosərgi keçirilmişdir.
Hesabat dövründə 28 may Respublika günü münasibəti ilə bir
sıra təbirlər həyata keçirilmişdir. Həmin tədbirlər arasında Azərbaycan
Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı Səfirliyinin
təşəbbüsü ilə Ər-Riyad diplomatik şəhərciyində yerləşən “Tuveq”
Sarayında, Azərbaycan Respublikasının Slovakiyadakı Fəxri
Konsulluğunun təşəbbüsü ilə Bratislavada, Azərbaycan Respublikasının Dubaydakı Baş Konsulluğunun təşəbbüsü ilə Dubayda,
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Argentinanın Buenos-Ayres şəhərində, Braziliyanın Brazilia
şəhərində, Türkmənistanın Aşqabad şəhərində 28 may Respublika
günü münasibəti ilə müxtəlif tədbirlər keçirilmiş, mədəniyyət və
incəsənət xadimləri həmin şəhərlərə ezam olunmuşlar. Eyni zamanda
26-28 may tarixində Muzey Mərkəzində rəssam Anar Hüseynzadənin
fərdi yaradıcılıq sərgisi təşkil olunmuşdur.
Cari ilin may ayının 31-də Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrında
M.Əlizadənin “Fırıldaqçılar”, iyun ayının 9-da Şuşa Dövlət Musiqili
Dram Teatrında Ə.Əmirlinin “Varlı qadın”, iyun ayının 10-da
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında İ.Əfəndiyevin
“Sarıköynəklə Valehin nağılı”, sentyabr ayının 18-də Azərbaycan
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında dövlət sifarişi ilə hazırlanmış
Vaqif Səmədoğlunun “Generalın son əmri” tamaşalarına ictimai baxış
keçirilmişdir.
Cari ilin 19 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Lütfəli Abdullayevin 100 illik yubileyi haqqında”
imzaladığı 13 fevral 2014-cü il tarixli 266 nömrəli Sərəncamına
əsasən Şəkidə Xalq Artisti Lütfəli Abdullayevin büstünün açılışı
olmuşdur.
1-7 iyun 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasında Misir
Ərəb Respublikasının Mədəniyyət Günləri keçirilmişdir. Mədəniyyət
Günləri çərçivəsində iyunun 2-də Dövlət Mahnı Teatrında açılış konserti olmuş və “Qalereya 1969” sərgi salonunda Usama Abdul
Rəhmanın əl işlərindən ibarət zinət əşyalarının sərgisi açılmışdır.
Mədəniyyət günləri çərçivəsində keçirilən tədbirlərin davamı olaraq
iyunun 3-də Mərdəkan qəsəbəsi, iyunun 4-də Suraxanı rayonu və iyunun 5-də isə Qobustan rayonunda “İsmailiyyə” folklor ansamblı konsert proqramı ilə çıxış etmişdir.
1-28 iyun 2014-cü il tarixdə Rusiya Teatr Xadimləri İttifaqının
Zveniqorod şəhərində keçirtdiyi Rusiya, Uzaq və Yaxın Şərq
ölkələrinin gənc professional artistləri üçün Vlll Beynəlxalq Yay
Məktəbində Lənkəran Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru Tural
Mustafayevin iştirakı təmin edilmişdir.
Cari ilin 2-27 iyun 2014-cü il tarixdə Sankt-Peterburq şəhərində
Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının İ.E.Repin adına İnstitutunda
keçirilən “Yay Məktəbi”ndə gənc rəssam Çingiz Mehbalıyevin
iştirakı təmin olunmuşdur.
3-7 iyun 2014-cü il tarixdə Muzey Mərkəzində Əməkdar rəssam
Aydın Rəcəbovun 70 illik yubiley sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə
rəssamın milli ənənəyə sadiq, Lətif Kərimov yaradıcılığından
bəhrələnən 40-a yaxın müasir xalça nümunələri nümayiş olunmuşdur.
15
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Sərgi sənətsevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. Bu sərgi
xalçaçılıq sahəsində uzun müddət səmərəli fəaliyyət göstərən
rəssamın yaradıcılığına dövlət tərəfindən qiymət verilməsi, onun son
illərdə yaratdığı əsərlərin ictimaiyyətə təqdim edilməsi məqsədinə
xidmət etmişdir.
İyunun 6-da Azərbaycan mədəniyyətini və incəsənətini,
bütövlükdə ölkəmizi tanıtmaq məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə
Yunanıstanın Afina şəhərində Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət
Kamera Orkestri, solistlər, muğam ifaçılarının iştirakı ilə konsert
keçirilmişdir.
İyun ayının 10-da Azərbaycan Respublikasının Xorvatiya
Respublikasındakı səfirliyi tərəfindən Zaqreb şəhərində “Azərbaycan
Respublikası və Xorvatiya Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və
dostluq münasibətləri haqqında Zaqreb Bəyannaməsi”nin yerinə
yetirilməsi çərçivəsində Əməkdar Artist, pianoçu Nərgiz Əliyarovanın
Zaqrebin Lisinski konsert zalında konserti keçirilmişdir.
13-16 iyun 2014-cü il tarixdə “Qalereya 1969” Qalereyasında
15 iyun Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş
“Zirvə” adlı fotosərgi təşkil olunmuşdur. Fotosərgidə Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin üzvlərinin 9-10 may tarixində “Şahdağ”
ərazisindəki “Heydər Əliyev Zirvə”sinə yürüşü zamanı çəkilmiş 14
müəllifin foto əsərləri təqdim olunmuşdur.
15-19 iyun 2014-cü il tarixdə dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara
Qarayevin “Yeddi gözəl” baletinin San Dieqo şəhərinin “Civic Theater”-də səhnələşdirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi və müvafiq
məsləhətlərin alınması üçün Qrosmont Kollecinin professoru,
tamaşanın musiqi rəhbəri Randal Tvid və San Dieqo Baletinin direktoru Xavier Velasko Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində qəbul
edilmişdir.
16 iyun – 5 iyul 2014-cü il tarixlərində “TÜRKSOY” rəssamlarının XVII Görüşü” keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində türkdilli
ölkələri təmsil edən 14 nəfər rəssam Şəkinin tarixi və görməli
yerlərini gəzərək rəsm əsərləri yaratmışlar. Sonra həmin əsərlərdən
ibarət sərgi təşkil olunmuşdur. Tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının Şəki təşkilatının üzvləri Mənsur Əzizli, Nazim
Səmədov və Fazil Məmmədov təmsil etmişlər.
İyunun 20-də dhi Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti,
Dövlət mükafatları laureatı, akademik Qara Qarayevin Moskvada
vaxtilə yaşadığı binaya vurulmuş memorial lövhəsinin (barelyefinin)
rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir. Açılış mərasimində Azərbaycan
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Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri cənab Əbülfəs
Qarayevin rəhbərliyi altında nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
23 iyun - 7 iyul 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
Avstriyadakı Səfirliyinin nəzdindəki Mədəniyyət Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə Vyanadakı “MOYA” Gənc İncəsənət Muzeyində
“MOYA-ANNUALE 2014” sərgisində gənc rəssam, heykəltəraş
Fərəc Rəhmanovun əsərləri nümayiş olunmuşdur. Gənc azərbaycanlı
rəssamın əsərlərinin sərgidə nümayişi ölkəmizin incəsənətinin
təbliğində mühüm rol oynamışdır.
25-28 iyun 2014-cü il tarixdə İordaniya Haşimilər Krallığının
Əmman şəhərində keçirilmiş “29-cu Cəraş Mədəniyyət və İncəsənət”
festivalında muğam triosunun iştirakı təmin olunmuşdur.
İyulun 7-də “Misir Ərəb Respublikasının İsgəndəriyyə kitabxanasında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
büstünün qoyulması haqqında” 30 yanvar 2014-cü il tarixli 44
nömrəli Əmrin icrası məqsədilə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin büstünün hazırlanma işləri başa çatdırılmış və
büst qoyulmaq üçün İsgəndəriyyə şəhərinə göndərilmişdir.
İyulun 15-də dekabır ayının sonunadək Bakı Caz Mərkəzində
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə Gənc caz
ifaçılarının Respublika müsabiqəsi keçirilmişdir.
İyul ayının 20-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində dünya
şöhrətli müğənni Robertino Lorettinin konserti keçirilmişdir.
23 iyul - 1 avqust 2014-cü il tarixdə Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə
keçirilən Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı və təbliğini yeni,
yüksək bir səviyyəyə qaldıran tədbirlər sırasında “Qəbələ VI
Beynəlxalq Musiqi Festivalı” xüsusi yerə malikdir. Builki Festivalda
Rusiya, Türkiyə, Cənubi Afrika, ABŞ, Kanada, Fransa, Avstriya, İsrail, Ukrayna, Koreyadan dünya şöhrətli dirijorlar, musiqi kollektivləri
– İohannesburq Filarmonik orkestri, İsrail “Brass kvintet”, ”Kiyev
solistləri” milli kamera orkestri, Vyana Akademik Orkestri solistləri,
Tel-Əviv baleti, Oksana Yablonskaya, Dmitri Yablonski, Yulian
Raxlin, Gil Şohat, Tatyana Şafran, Çen Zimbalista, Janna Qandelman,
Mira Avad və başqaları iştirak etmişlər. Konsertlərdə Ü.Hacıbəyli
adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, xalq artistləri Fərhad
Bədəlbəyli, Rauf Abdullayev, Murad Adıgözəlzadə, Yalçın Adıgözəlov, Yeganə Axundova, Əli Əsgərov, əməkdar incəsənət xadimi Fəxrəddin Kərimov, əməkdar artistlər Gülnaz İsmayılova, Fəridə
Məmmədova, Səbinə Əsədova, Sahib Paşazadə, beynəlxalq müsabiqələr laureatları Yusif Eyvazov, Azər Rzazadə, Kamran Ömərli,
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istedadlı gənc solistlər, muğam ifaçıları və başqaları cıxış etmişlər.
Sentyabrın 10-da Şəkidə 142-ci milli peşəkar teatr mövsümünün
açılış mərasimi keçirilmişdir.
10-19 sentyabr 2014-cü il tarixdə “Azərbaycan teatrı 20092019-cu illərdə” Dövlət proqramına əsasən respublikada fəaliyyət
göstərən 12 dövlət və 2 xarici teatrın iştirakı ilə Şəkidə I Beynəlxalq
Teatr Festivalı keçirilmişdir. Festival çərçivəsində Şəki Dövlət Dram
Teatrının foyesində teatr rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgi təşkil
olunmuşdur.
Azərbaycan xalqının incəsənət sahəsində tarixi ənənələrinin
gələcək nəsillərə ötürülməsi, nəsillərin bədii təcrübəsi əsasında əldə
olunmuş nailiyyətlərin davamlı surətdə və yaradıcılıqla inkişaf
etdirilməsi, müasir təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətin inkişafı, sərbəst
yaradıcılıq fəaliyyətinə yeni başlayan rəssamların, sənətşünasların,
ekspertlərin, tətbiqi sənət ustalarının sərbəst bədii yaradıcılıq
axtarışlarının dəstəklənməsi, onların beynəlxalq aləmə inteqrasiyası,
istedadlı gənclərin aşkarlanması və cəmiyyətə təqdim olunması
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Gənc rəssamlarla İş Konsepsiyası” hazırlanmış və Nazirliyin
müvafiq əmrilə təsdiq edilmişdir.
Sentyabrın 12-də İtaliyanın gözəl guşəsi - qədim Verona
şəhərində, möhtəşəm Arena di Verona konsert zalında ilk dəfə olaraq
Azərbaycan incəsənət ustalarının konserti keçirilmişdir. Konsertdə
Roma Kinematoqrafiya Simfonik Orkestrinin iştirakı ilə Azərbaycan
və dünya bəstəkarlarının parlaq əsərləri səsləndirilmişdir. Bu əlvan
musiqi bayramı həm qədim Verona sakinlərinə, həm də dünyanın
müxtəlif ölkələrindən çoxsaylı turistlərə əvəzsiz zövq aşılayaraq,
böyük və zəngin tarixə malik incəsənətimiz və musiqimiz barədə
dolğun təsəvvür yaratmışdır. Tədbir Azərbaycan-İtaliya mədəni
əlaqələrinin genişlənməsinə təkan verəcək, əməkdaşlığın yeni, unudulmaz mərhələsi kimi yadda qalacaqdır.
16-21 sentyabr 2014-cü il tarixdə Portuqaliyanın Lissabon
şəhərində “VERA” VIII Beynəlxalq İncəsənət Festivalı keçirilmişdir.
Festivalda Azərbaycanı Xalq rəssamı Tahir Salahov, Əməkdar rəssam
Sakit Məmmədov, Ülviyyə Həmzəyeva və başqaları təmsil etmişlər.
Azərbaycan rəssamlarının müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlara
layiq görülməsini ölkəmizin bu sahədəki nüfuzunun göstəricisi hesab
etmək olar.
Sentyabr ayının 17-də Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 20 illik yubileyinə həsr olunmuş
musiqiçilər və rəssamlar arasında keçirilmiş müsabiqənin qaliblərinin
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mükafatlandırılması mərasimi, sentyabrın 20-də isə Heydər Əliyev
Mərkəzində Şirkətin 20 illiyinə həsr olunmuş konsert proqramı təşkil
olunmuşdur.
Hesabat dövrünün əlamətdar hadisələrindən biri 18-28 sentyabr
2014-cü il tarixdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü, Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə Bakı şəhərində keçirilmiş “VI
Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı” olmuşdur. Festivalda
Rusiya, Belarus, Belçika, Litva, Latviya, Hollandiya, Avstraliyadan 55
nəfər tanınmış musiqiçi və musiqi kollektivləri - Belarus Respublikasının Dövlət Kamera Orkestri, “Arirang” nəfəs alətləri kvinteti, “Avstraliyanın gənc virtuozları” ansamblı, eyni zamanda Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası, Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Q.Qarayev adına
Dövlət Kamera Orkestri və bir çox tanınmış musiqiçilər Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyası, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, Dövlət Kamera və
Orqan Musiqisi Zalı, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı,
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi, Ağcabədi rayon “Qarabağ”
Muğam Mərkəzində keçirilmiş tədbirlərdə iştirak etmişlər.
Azərbaycanlı və xarici musiqiçilərin rəngarəng konsert proqramlarında birgə çıxışları festivalın əsas ideyasını - mədəniyyətlərarası
dialoqu inkişaf etdirmişdir. Eyni zamanda festival çərçivəsində
Bakının musiqi tədrisi ocaqlarında ustad dərsləri də təşkil edilmiş,
musiqisevərlər üçün Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrında V.A.Mosartın “Fiqaronun toyu” operasının premyerası
nümayiş olunmuşdur. Festival proqramında Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının təşkilatçılığı ilə “Türk xalqlarının musiqisi ortaq dəyərlər
müstəvisində” adlı elmi-praktik konfrans, “Trio-klassik” ansamblının
konserti və Muğam Ensiklopediyasının təqdimat mərasimi (rus dilində
nəşri) keçirilmişdir.
19-28 sentyabr 2014-cü il tarixdə Fransanın Paris şəhərində
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü və iştirakı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati
dəstəyi ilə “Azərbaycan şəhərciyi”nin açılışı olmuşdur. Tədbir
çərçivəsində Bakı 2015-Birinci Avropa Oyunları ilə bağlı təqdimat
mərasimi keçirilmişdir.
Sentyabr ayının 22-də 9 noyabr Dövlət Bayrağı Günü
münasibətilə keçiriləcək sərgiyə hazırlıq məqsədilə Dövlət Bayrağı
Muzeyində gənc rəssamlarla görüş keçirilmişdir.
22-27 sentyabr 2014-cü il tarixdə Litva Milli Akkordeonçular
Birliyinin təşkilatçılığı ilə Litva Respublikasının Kaunas şəhərində
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“Dünya mükafatı” adlı beynəlxalq festivalın açılış konsertində
Azərbaycan musiqiçilərinin iştirakı təmin olunmuşdur.
Cari ilin 27 sentyabr tarixində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və iştirakı, Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə Yunanıstanın Afina
şəhərində Bakı 2015-Birinci Avropa Oyunları ilə bağlı təqdimat,
Bakının Avropa Oyunlarına hazırlığını əks etdirən filmin nümayişi,
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Dövlət Rəqs Ansamblının və
solistlərin iştirakı ilə təntənəli konsert təşkil edilmişdir.
Sentyabr-oktyabr aylarında «Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu
illərdə» Dövlət Proqramının 2.19 və 2.21-ci bəndlərinin icrası ilə
əlaqədar quruluşçu rejissor, Estoniyada fəaliyyət göstərən «Avşar»
Azərbaycan Kukla Teatrının bədii rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti Rauf Muxtar oğlu Avşarov Salyan Dövlət
Kukla Teatrında Azərbaycan xalq nağılı əsasında «Ağ daşın sirri»
tamaşasına quruluş vermişdir.
1-8 oktyabr 2014-cü il tarixdə Rusiyanın Həştərxan vilayətində
keçirilmiş «Kaspiyskiy bereq» adlı IV Beynəlxalq Kukla Teatrları
Festivalında Qax Dövlət Kukla Teatrının kollektivi iştirak etmişdir.
2-8 oktyabr 2014-cü il tarixdə Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində keçirilmiş Beynəlxalq Teatr Festivalında Nazirliyin
əməkdaşı iştirak etmişdir.
Oktyabrın 11-də dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin
“Yeddi gözəl” baletinin San Dieqo şəhərinin ən böyük opera teatrı
olan Civic Theater-də San Dieqo Baleti (SDB) və Qrosmont Simfonik
orkestrinin ifasında premyerası keçirilmişdir. Tamaşanın xoreoqrafı
San-Dieqo Baletinin direktoru, beynəlxalq mükafatlar laureatı Xavier
Velasko olan premyerada Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak
etmişdir.
Qeyd etməyə dəyər ki, 1965-ci ildə əsası qoyulan və dünyanın
məşhur incəsənət ustalarının çıxış etdiyi San Dieqo Civic Teatrında bu
günə kimi yüzlərlə opera və balet tamaşaları səhnəyə qoyulub, Brodwey şouları göstərilib, klassik və müasir musiqi axşamları təşkil olunub. Dahi bəstəkarımız Qara Qarayevin Azərbaycan balet sənətinin
incisi olan “Yeddi gözəl” əsərinin bu teatrda səhnəyə qoyulması milli
balet tariximizdə əlahiddə bir hadisə hesab ounmalıdır. Yeri
gəlmişkən, demək lazımdır ki, tamaşanın sorağı San Dieqodan çox
uzaqlara yayılaraq biletlərin satışı nümayişdən xeyli əvvəl həyata
keçirilmişdir. Tanınmış dirijor Randall Tvidin rəhbərliyi ilə Grossmont Simfonik Orkestrinin ifasında Qara Qarayev musiqisi teatrın
səhnəsində möhtəşəm səslənib. Randall Tvid tamaşadan öncə
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Amerikada yaşayan həmyerlimiz, sənətşünaslıq doktoru, Dallas şəhəri
Texas Universitetinin professoru Cəmilə Cavadova-Spilstberq ilə
söhbətində Qara Qarayev musiqisinin ecazkarlığından danışaraq, bu
musiqini dinlədiyi ilk dəqiqələrdən valeh olduğunu və onu geniş
tamaşaçı kütləsi qarşısında ifa etmək arzusu ilə yaşadığını deyib. O,
belə bir imkanın yaradılmasına görə layihəni həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, layihənin təşəbbüskarı və təşkilatçısı olan Azərbaycanın Los-Ancelesdəki
baş konsulluğuna, San Dieqo şəhəri Diplomatiya Şurasına dərin
minnətdarlığını bildirmişdir. Balet amerikalı tamaşaçıların ayaqüstü
və gurultulu alqışları ilə qarşılanıb. Tamaşadan sonra Azərbaycanın
Los-Ancelesdəki baş konsulluğu tərəfindən rəsmi ziyafət verilib. ABŞ
federal və yerli seçkili orqanlarının rəsmiləri, San-Dieqo və digər
müxtəlif şəhərlərin bələdiyyə şuralarının üzvləri, xarici diplomatlar,
ictimai və mədəniyyət xadimləri, rejissor və bəstəkarlar, universitet
professorları, media nümayəndələri ziyafətdə iştirak ediblər.
Mərasimdə çıxış edən baş konsul Nəsimi Ağayev “Yeddi gözəl” baletinin San Dieqoda nümayişini Azərbaycan mədəniyyəti tarixində
əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirib. O, uğurla keçən tamaşanı
Azərbaycan mədəniyyət diplomatiyasının zəfəri kimi qiymətləndirib.
Mərasimdə konqresmen Syuzan Deyvis, Milli Məclisin deputatı
Səməd Seyidov və digərləri çıxış edərək tamaşanın mahiyyətindən,
“Yeddi gözəl” baletinin tərənnüm etdiyi tolerantlıq, multikulturalizm
kimi bəşəri dəyərlərdən bəhs edib və öz təəssüratlarını bölüşüblər.
14-21 oktyabr 2014-cü il tarixdə Beynəlxalq Teatr Tənqidçiləri
Assosiasiyasının Çin Xalq Respublikasının Pekin şəhərində keçirtdiyi
«Müasir dünya: teatr tənqidçisi sənəti internet dövründə» 27-ci
Beynəlxalq Konqresində teatrşünaslar, əməkdar incəsənət xadimləri
iştirak etmişlər.
16-18 oktyabr 2014-cü il tarixində Bakı şəhərində Sankt-Peterburqun işgüzar-mədəni missiyası çərçivəsində Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Akademiyasının Muzey-sərgi kompleksində “Peterburq
mələklərin gözü ilə. İsaakiyadan baxış”, N.K.Rerixin əsərlərinin
illüstrasiyalarından ibarət “Vəd olunmuş torpaq” adlı fotosərgilər,
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Elmi şura zalında “Mədəni
dəyərlər, qarşılıqlı təsirlər” mövzusunda dəyirmi masa, Muzey
Mərkəzinin Akt zalında Rusiyanın Xalq artisti Sergey Stadlerin
rəhbərliyi altında Sankt-Peterburq Simfonik orkestrinin kiçik heyətlə
konserti, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Rusiyanın Xalq artisti
Sergey Stadlerin rəhbərliyi altında Sankt-Peterburq Simfonik
orkestrinin tam heyətlə konserti keçirilmişdir.
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Oktyabrın 17-də Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində
Əməkdar rəssam Arif Ələsgərovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş
fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilmişdir. Oktyabrın 21-dək davam edən
sərgidə rəssamın 100-dən artıq qrafika və rəngkarlıq əsərləri nümayiş
olunmuşdur.
Oktyabrın 18-də Azərbaycan Dövlət «Yuğ» Teatrının 25 illik
yubileyi keçirilmişdir.
19-30 oktyabr 2014-cü ilin tarixdə Bakıda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Mədəniyyət Fondu tərəfindən Bakı
Beynəlxalq Caz Festivalı baş tutdu. Festival çərçivəsində Heydər
Əliyev Sarayı, Dövlət Filarmoniyası, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi,
Caz Mərkəzində Craig Taborn triosu, Terry Line Carrington Kvarteti,
Terence Blanchard Kvinteti, Anat Cohen Kvarteti, Michel Camillo
triosu, Trilok Gurtu qrupu, Stenley Klarkın qrupu, dünya şöhrətli
musiqiçilər, habelə Azərbaycanın tanınmış caz ifaçıları və istedadlı
gənc caz musiqiçiləri festival konsertlərində çıxış etmişlər.
Oktyabrın 21-də Xətai Sənət Mərkəzində “Akvarel” rəsm
müsabiqəsinin yekun sərgisi açılmışdır. Müsabiqəyə 450-dən artıq
əsər təqdim edilmiş və onlardan 106 əsər seçilərək sərgiyə
çıxarılmışdır. Bu əsərlərdən 13-ü mükafata layiq görülərək, 3 əsas və
10 həvəsləndirici mükafat sahiblərinə təqdim edilmişdir.
2014-cü ilin 22-26 oktyabr tarixlərində Azərbaycan İspaniyanın
Qalisiya vilayətinin Santiaqo de Kompostela şəhərində keçirilmiş 20ci Womex Dünya Musiqi Exposunda təmsil olunmuşdur. Qeyd edilən
tədbir dünya musiqi sənayesinin böyük musiqi ticarət yarmarkasıdır.
Burada peşəkar dünya musiqi sənətinin son nailiyyətləri nümayiş olunur. 1994-cü ildən başlayaraq Expoda Azərbaycandan tanınmış
muğam ifaçıları Baba Mahmudoğlu, Zabit Nəbizadə, Qoçaq Əsgərov,
Mənsum İbrahimov konsert proqramı ilə iştirak etmişlər. Bu il ilk dəfə
olaraq, Womex Exposunda Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinə həsr
olunmuş guşə yaradılmışdı. Gənc, istedadlı pianoçu Elçin Şirinovunun
rəhbərliyi ilə etno-caz qrupu konsert proqramı ilə çıxış etmişdir.
Dünyanın 90 ölkəsindən tədbirə qatılan 2500 nəfər iştirakçının
bəclərində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin loqosu çap olunmuşdur. Nazirliyin Muzey işi sektoru, Musiqi sektoru, Turizm şöbəsi
və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təqdim edilən Azərbaycanın klassik, muğam, caz və pop musiqisinə dair çap-poliqrafiya məhsulları,
CD, video disklər, turizm kitablarından ibarət hədiyyə paketləri,
Baskal İpək Mərkəzinin hazırladığı kəlağayıları qonaqlara
paylanmışdır. Quraşdırılan 2 monitorda Bakıda keçirilən beynəlxalq
tədbirlər və 2015-ci ildə ölkəmizdə keçiriləcək 1-ci Avropa
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Oyunlarına həsr olunmuş video-çarxlar nümayiş olunmuşdur.
Hesabat ilinin 23 oktyabr tarixində Rusiya Akademik Böyük
Teatrının səhnəsində görkəmli bəstəkar, SSRİ Xalq Artisti, professor
Arif Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin premyerası yüksək
səviyyədə keçirilmişdir. İlk dəfə 1961-ci ildə Kirov adına Leninqrad,
indiki Sankt-Peterburq Mariinski Teatrında tamaşaya qoyulmuş bu
baletin quruluşçu baletmeysteri - Yuri Qriqoroviç, rəssamı - Simon
Virsaladze, dirijoru Niyazi olmuşdur. Yarım əsrdən çox bir müddətdə
dünya teatr səhnələrini bəzəyən “Məhəbbət əfsanəsi” baleti bəstəkara
dünya şöhrəti qazandırmışdır. Bu il balet əsaslı şəkildə bərpa olunaraq
yeni ifaçıların iştirakı ilə sənətsevərlərə təqdim olundu. SSRİ Xalq
artisti Yuri Qriqoroviçin quruluşunda, SSRİ Xalq rəssamı Simon Virsaladzenin səhnə tərtibatında nümayiş etdirilən tamaşada orkestrə
Rusiyanın Əməkdar artisti Pavel Sorokin dirijorluq etmişdir. Baletdə
tanınmış balet ulduzları çıxış etmişdir. Anşlaqla keçən tamaşanı
izləmək üçün mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti Moskvaya ezam olunmuşdur.
Açılış nitqi ilə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs
Qarayev “Məhəbbət əfsanəsi”nin Böyük Teatrda növbəti premyerasını
Azərbaycan mədəniyyətinin əlamətdar hadisəsi kimi qiymətləndirmişdir. Eyni zamanda Yuri Qriqoroviç, akademik Arif Məlikov
çıxışları salona toplaşanlarda səmimi duyğular yaşatmışdır. Tamaşa
tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə sona çatmışdır. Qeyd etməyə dəyər
ki, “Məhəbbət əfsanəsi” baleti 24, 25, 26 oktyabrda, həmçinin 6, 7 və
9 noyabrda Böyük Teatrının səhnəsində nümayiş olunmuşdur. 26 oktyabrdan isə balet ilk dəfə olaraq Böyük Teatrın yeni layihəsində kino variantında canlı yayımda nümayiş olunmuşdur.
Oktyabrın 28-də Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev
Azərbaycan Dövlət «Yuğ» Teatrında «Naməlum Axundzadə»
tamaşasına baxmışdır. Tamaşadan sonra nazir kollektiv ilə görüş
keçirtmişdir.
Oktyabr-noyabr aylarında «Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu
illərdə» Dövlət Proqramına əsasən Heydər Əliyev adına Tbilisi Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrının quruluşçu rejissoru, Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Namiq Hacıyev Gəncə
Dövlət Dram Teatrında Nodar Dumbadzenin «Ağ bayrağlar»
tamaşasına quruluş vermişdir.
Oktyabrın 31-də “Qalereya 1969” sərgi salonunda Azərbaycanın
məşhur rəssam-rejissoru Nazim Məmmədovun anadan olmasının 80
illik yubileyinə həsr edilən “Mənim yolum” adlı xatirə sərgisi
açılmışdır. Sərgidə Nazim Məmmədovun 40-dək əsəri nümayiş
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olunmuşdur. Sərgi vətənpərvər rəssamın yaradıcılığının gənc nəslə
tanıdılması, onun tutduğu düzgün vətəndaş mövqeyinin ictimaiyyətə
çatdırılması məqsədinə xidmət etmişdir.
2014-cü ilin 1-5 noyabr tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş festival
keçirilmişdir. Festival çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası,
Beynəlxalq Muğam Mərkəzi və Dövlət Musiqili Teatrındakı
tədbirlərdə iştirak etmək üçün bir neçə xarici ölkədən tanınmış
musiqişünas və bəstəkarlar dəvət olunmuşdur. Konsertlərdə
Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Azərbaycan Dövlət
Televiziyası və Radiosunun C.Cahangirov adına Xoru, Ü.Hacıbəyli
adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, Azərbaycan Dövlət Xor
Kapellası, Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri çıxış
etmişdir. Festivala “Operettalar aləminə səyahət” layihəsi, Fikrət
Əmirovun “Min bir gecə” baleti, Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”
operasının tamaşasının nümayişi də daxil edilmişdir.
2014-2016-cı illər üçün Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət
Nazirliyi arasında bağlanmış mədəni əməkdaşlığa dair sazişə əsasən
2014-cü ilin 3-6 noyabr tarixində Moskvanın «Na Strastnom» Teatr
Mərkəzinin səhnəsində Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı «Manqurt» və «Maska» tamaşaları ilə qastrol səfərində olmuşdur.
Noyabrın 5-də Bayraq Meydanı Muzeyində Azərbaycanın
dövlətçilik ənənələrinə, milli atributlarına, dövlət bayrağına ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək, Azərbaycan atributlarını rəngkarlıq əsərləri
vasitəsi təbliğ etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti yanında Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin birgə
təşkilatçılığı ilə 9 noyabr Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş “Bayrağımız qürur mənbəyimizdir!” mövzusunda rəsm sərgisi keçirilmişdir. 30 gənc rəssamın iştirak etdiyi sərgidə nümayiş olunan əsərlər
Azərbaycanın tarixi bayraqlarını, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
bayrağını, milli atributlarını özündə əks etdirir. Sərgi iştirakçılarına
fəxri fərmanlar və qiymətli hədiyyələr təqdim olunmuşdur.
5-6 noyabr 2014-cü il tarixdə Bakıda «Teatr sənətinin multikulturalizm-universal dəyərlər sistemində yeri» mövzusuna həsr olunmuş
III Beynəlxalq Teatr Konfransı yüksək təşkilati səviyyədə
keçirilmişdir. Konfransda 40-dan artıq dövlətdən (ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Fransa, İtaliya, CAR, Niderland, Avstraliya, İrlandiya,
Rusiya, BƏƏ, İspaniya, Mərakeş, Ukrayna, Polşa, Türkiyə, Litva,
Gürcüstan, Bolqarıstan, Almaniya, Yunanıstan, İsrail, Küveyt, Oman,
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Suriya, Finlandiya, Bəhreyn, Avstriya, Hindistan, İraq, İran, Qazaxıstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Rumıniya, Makedoniya) 150 nəfər
tanınmış teatr mütəxəssisi, beynəlxalq teatr tənqidçiləri, rejissor, baletmeyster, teatr rəssamları, xoreoqraf və dramaturqlar iştirak etmişlər.
Tədbirdə ASSİTEJ-in Prezidenti İvet Hardi (CAR), UNİMAnın baş katibi Jan Trüdo (Fransa), BTİ-nin baş katibi Mişel Vais
(Kanada), OİSTAT-ın Prezidenti Lui Yansen (Niderland), İFTR- ın
idarə heyətinin üzvü Brayan Sinqton (İrlandiya), İFTR-ın idarə
heyətinin üzvü Boris Daussa-Pastor (İspaniya), Ərəb Teatr Tənqidçiləri Assosiasiyasının Prezidenti Səid El-Naji (Mərakeş), Akademik
Nelli Korniyenko (Ukrayna), rejissor və dramaturq Kşiştof Zanussi
(Polşa), Dağıstan Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hacıyev,
Muasir Alban Teatr Cəmiyyətinin rəhbəri Adonis Filippe (Albaniya),
Milan Pikkolo Teatrının icraçı direktoru Anna Liza Rossini (İtaliya),
Kəlküttə Universitetinin professoru Sureş Kumar (Hindistan), Sultan
Qabus Universitetinin professoru - Said Mohammed Al-Siyabi
(Oman), Musiqili Teatrlar Beynəlxalq Assiasiyasının icraçı direktoru
- Nataliya Zıkova (Rusiya), Pensilvaniyanın Kutztounn Universitetinin dekanı Artur Bloom (ABŞ) və başqaları çıxış etmişlər.
Eyni zamanda tədbirdə ASSİTEJ (Uşaq və Gənclər Teatrları
Beynəlxalq Assosiasiyası), UNİMA (Beynəlxalq Kukla Teatrları
Assosiasiyası), BTİ (Beynəlxalq Teatr İnstitutu), OİSTAT (Teatr
Rəssamları, Texniki İşçilər və Memarların Beynəlxalq Təşkilatı),
İFTR (Beynəlxalq Teatr Tədqiqatları Federasiyası) kimi beynəlxalq
təşkilatların baş katibləri və prezidentləri çıxış etmişlər. Konfrans
çərçivəsində 4 və 7 noyabr tarixlərində qonaqlar tərəfindən
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında, Azərbaycan
Dövlət Kukla Teatrında, Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında,
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında və Azərbaycan
Dövlət Rus Dram Teatrında 8 treninq keçirilmişdir. Yunanstan Milli
Teatrı ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı arasında
əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır.
Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı dünya teatr çoğrafiyasında
özünə layiqli yer tutmuşdur. Artıq üçüncü dəfə keçirilən konfransın
iştirakçıları 3 dəfə artmışdır. Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı dünya
teatr professionalları arasında böyük rəğbət qazanmışdır. Bu səbəbdən
yaxın gələcəkdə Bakının dünya teatr paytaxtlarından birinə
çevrilməsi labüddür. Qeyd etmək lazımdır ki, Bakı konfransı nüfuzlu
beynəlxalq teatr təşkilatları rəhbərlərinin toplaşdığı yeganə forumdur.
6-23 noyabr 2014-cü il tarixdə Bakıda və Azərbaycanın
regionlarında Rusiyada fəaliyyət göstərən yeganə Azərbaycan
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teatrının-Dərbənd Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının qastrol səfəri
keçirilmişdir.
Noyabrın 11-də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının V.Səmədova
adına sərgi salonunda rəngkar Əmrulla İsrafilov və heykəltəraş Sahib
Quliyevin birgə yaradıcılıq sərgiləri keçirilmişdir. Sərgidə rəssamların
150-dən çox rəngkarlıq və heykəltəraşlıq əsərləri nümayiş
olunmuşdur.
Noyabrın 13-də CAR-ın Keyptaun şəhərində İohannesburq Simfonik Orkestri, dirijor Yalçın Adıgözəlov, pianoçu Səidə Tağızadə və
violonçel ifaçısı Aleksey Miltıxın iştirakı ilə “Azərbaycan musiqi
gecəsi” keçirilmişdir. Konsertdə Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Soltan
Hacıbəyov və Sevda İbrahimovanın əsərləri səslənmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 fevral 2014-cü il tarixli 295 nömrəli Sərəncamına və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
27 may 2014-cü il tarixli 328 nömrəli Əmrinə əsasən 14 noyabr 2014cü il tarixində Heydər Əliyev Sarayında tanınmış dövlət xadimi, SSRİ
Dövlət mükafatı laureatı Əliş Ləmbəranskinin anadan olmasının 100
illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri keçirilmişdir. Gecədə Əliş
Ləmbəranskinin 100 illik yubileyi münasibətilə “Salnamə”
kinostudiyasında istehsal olunmuş “Mən Bakını sevirəm” adlı televiziya filmi, habelə Sarayın foyesində Əliş Ləmbəranskiyə həsr
olunmuş sərgi nümayiş edilmişdir. Yubiley gecəsinin konsert
proqramında Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestri, Dövlət Xor Kapellası, Dövlət Rəqs Ansamblı və “Qaya”
Dövlət Ansamblı iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
dəvəti ilə 19 noyabr 2014-cü il tarixində Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasının səhnəsində istedadlı yapon pianoçusu, “Steinway”
firmasının nümayəndəsi, dünya şöhrətli musiqiçi Çisato Kusunoki
SSRİ Xalq Artisti Murad Kajlayevə həsr olunmuş konsertdə çıxış
etmişdir. M.Kajlayev Bakıda anadan olmuş, Ü.Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının məzunu olmuşdur. Eyni zamanda M.Kajlayevlə Ç.Kusunoki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasında və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində
görüşlər keçirmişdir.
23-27 noyabr 2014-cü il tarixdə ilk dəfə olaraq, Azərbaycan
Respublikasında Türkiyə Cümhuriyyətinin Mədəniyyət Günləri
keçirilmişdir. Nümayəndə heyətinə Türkiyə Cümhuriyyətinin
mədəniyyət və turizm naziri cənab Ömər Çelik rəhbərlik etmişdir.
Tədbir çərçivəsində 23 noyabr tarixində Heydər Əliyev Mərkəzində
cənab Əbülfəs Qarayev və Ömər Çeliyin iştirakı ilə “Azərbaycan
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Mədəniyyət Günlərinin rəsmi açılışı, Dövlət Xalq Rəqsləri Topluluğu
İstanbul Tarixi Türk Musiqisi Topluluğu” Konserti, 24-27 noyabr
tarixində Muzey Mərkəzində Əl sənətləri” (gümüş, bakır, çinicilik,
naxış, ebru, şüşə üfləmə) və “Qadın Başlığı”, “Türkiyədən Rənglər”
foto-sərgiləri, 25 noyabr tarixində Dövlət Mahnı Teatrında “Xalq
ozanlarının deyişməsi”, noyabr ayının 25-də və 26-da Nizami Kino
Mərkəzində “Aşk Tesadüfleri Sever” və “Yozgat Bules” filmlərinin
nümayişi, noyabr ayının 26-da və 27-də Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram Teatrında Ankara Dövlət Teatrının “Nereye”
və “Meraklısı için Öyle Bir Hikaye” tamaşaları təşkil olunmuşdur.
Noyabrın 28-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli
bəstəkar, SSRİ Xalq Artisti, professor Arif Məlikovun müəllif konserti keçirilmişdir. Tədbirdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan
Dövlət Simfonik Orkestri ilə birgə tanınmış pianoçu, Fransada
yaşayan həmyerlimiz, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti
Adilə Əliyeva çıxış etmişdir.
Ticarət-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə
Azərbaycan-İnquşetiya Hökumətlərarası Sazişə, habelə İnquşetiya
Hökumətinin 7-9 iyul 2013-cü il tarixində Azərbaycana işgüzar səfəri
çərçivəsində əldə olunmuş razılığa əsasən 1-4 dekabr 2014-cü il
tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda İnquşetiya Respublikasının
Mədəniyyət Günləri keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində İnquşetiya
incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsertlər təşkil edilmiş, habelə
“İnquşetiya: tarix və müasirlik” adlı dekorativ-tətbiqi sənət sərgisi
nümayiş olunmuşdur.
Dekabrın 5-də Ankarada “Türk dünyasının inciləri” adlı Beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Xalq Artistləri Mənsum İbrahimov, Qəndab Quliyeva, Əməkdar Artistlər, tarzən Elçin Həşimov və
kamançaçı Elnur Əhmədov iştirak etmişlər. Konsert Azərbaycan
sənətçilərinin ölkəmizdən kənarda keçirilən müxtəlif tədbirlərdə
iştirak etməsinə, habelə Azərbaycan milli ifaçılıq məktəbinin xaricdə
təmsil olunmasına parlaq nümunə kimi yadda qalmışdır.
Dekabrın 6-da Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrının səhnəsində Belarus Respublikasının Milli Akademik Opera
və Balet Teatrının quruluşunda Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti
nümayiş olunmuşdur. Bu tədbir iki ölkə arasında qarşılıqlı mədəni
əməkdaşlığın inkişafına, xalqların bir-birini daha yaxından tanımasına
xidmət etmişdir.
9-13 dekabr 2014-cü il tarixdə Azərbaycan rəngkarlıq məktəbinin tanınmış nümayəndəsi, Əməkdar rəssam Siruz Mirzəzadənin 70
illik yubileyinə həsr olunmuş fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilmişdir.
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Sərgidə rəssamın 100-dən artıq rəngkarlıq əsəri nümayiş olunmuşdur.
13-14 dekabr 2014-cü il tarixdə TÜRKSOY Təşkilatı tərəfindən
Türkməninstanın Aşqabad şəhərində “Mahtumkulu və Türk Ənənəvi
Musiqisi” adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbirin mədəni proqramında
xanəndə Təyyar Bayramov, kamança ifaçısı Toğrul Əsədullayev və
tar ifaçısı Sahib Paşazadə iştirak etmişlər.
Dekabrın 19-da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli
bəstəkar, Əməkdar İncəsənət Xadimi, professor Fərəc Qarayevin
müəllif konserti keçirilmişdir. Tədbirdə Dirijor Rauf Abdullayevin
rəhbərliyi ilə Üzeyir Hacibəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestri və vokalçı Fəridə Məmmədova iştirak etmişlər.
Cari ilin 22 dekabr tarixində Heydər Əliyev Mərkəzində Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə XIX əsr rus poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair,
yazıçı, dramaturq Mixail Yuryeviç Lermontovun anadan olmasının
200 illiyinə həsr olunmuş yubiley konserti keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə 9-19 sentyabr tarixində Paris şəhərində
“Bakı-2015” İlk Avropa Oyunlarına həsr olunmuş tədbirlər silsiləsinin
açılış mərasimi keçirilmişdir. Tədbir zamanı Dövlət Rəqs Ansamblı,
pəhləvanlar, kəndirbazlar, caz triousu iştirak etmişdir. Tədbirlər
silsiləsinin davamı olaraq 1-5 dekabr Paris, 27 sentyabr Yunanıstanın
Afina, 29 sentyabr Almaniyanın Berlin, 28 oktyabr Hannover, 4
noyabr Düsseldorf, 18 noyabr Türkiyənin İstanbul, 8 dekabr Drezden
Dövlət Kamera Orkestrinin, Dövlət Simfonik Orkestrinin, Dövlət
Rəqs Ansamblının, Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, Muğam
triolarının, caz ifaçılarının iştirakı ilə konsertlər və tədbirlər təşkil
olunmuşdur.
Dövr ərzində respublikada fəaliyyət göstərən dövlət rəsm
qalereyalarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, qalereyaların
fəaliyyətinin səmərəli təşkili ilə əlaqədar zəruri işlər davam etdirilmişdir. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondu üçün 61 müəllifdən yeni rəsm əsərləri, dövlət rəsm qalereyasının səyyar sərgilərinin
təşkili məqsədi ilə xüsusi sifarişlə metal konstruksiyalar alınmışdır.
Xaçmaz Dövlət Rəsm Qalereyası 15-25 aprel 2014-cü il tarixdə Xaçmaz şəhərinin Heydər Əliyev prospektində, Şəxsiyyətlər Muzeyinin
ərazisində 2013-cü ildə tikilmiş Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin birinci mərtəbəsinə köçürülmüşdür. 2014-cü ilin may ayının 10-da Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr
olunmuş tədbirlər çərçivəsində qalereyanın yeni binasının açılış
mərasimi təşkil olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
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və Turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayevin xüsusi tapşırığına əsasən
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondundan 143 yeni sənət
əsəri seçilmiş və onların Xaçmaz Dövlət Rəsm Qalereyasının yeni
ekspozisiyasında nümayişi təmin edilmişdir. Salyan, Şamaxı,
Lənkəran, İsmayıllı, Yardımlı, Ağstafa Dövlət Rəsm qalereyalarının
ekspozisiyaları yenilənmişdir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin 27.06.2014-cü il tarixli 5/1 nömrəli Kollegiya
Qərarına əsasən dövlət rəsm qalereyalarının fond, uçot işlərinin
təkmilləşdirilməsi, qalereyaların kolleksiyasının etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə “Dövlət Rəsm Qalereyalarının
Vahid Nümunəli Fond-uçot Kitabı” hazırlanaraq dövlət rəsm
qalereyalarına təqdim edilmişdir.
Dövr ərzində Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, “Qalereya 1969”
Qalereyası, “Art Villa”, “Baku Creative Center”, “Bakı” Qalereyası və
digər qurumlar tərəfindən təşkil olunan sərgilərə təşkilati dəstək
göstərilmişdir. “YARAT!” Müasir İncəsənət Məkanı tərəfindən
keçirilən sərgi və layihələrin icrasına maliyyə və zəruri təşkilati dəstək
göstərilmişdir.
Dövr ərzində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayevin tapşırığına əsasən Azərbaycan
rəssamlarının yaradıcılıq problemlərinin həlli, yeni yaradılan əsərlərlə
tanışlıq məqsədi ilə nazir müavini Ədalət Vəliyev İncəsənət şöbəsinin
əməkdaşları ilə birlikdə Xalq rəssamı Tokay Məmmədovun, Əməkdar
incəsənət xadimi, heykəltəraş Akif Əsgərovun, rəssam Məhəmməd
Orucov, Aslan, Teymur, Mahmud Rüstəmovların və digərlərinin
yaradıcılıq emalatxanalarında olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18.05.2009-cu il tarixli,
277 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan teatrı 20092019-cu illərdə» Dövlət Proqramının 2.4-cü bəndində qaçqın və
məcburi köçkünlük şəraitində fəaliyyət göstərən dövlət teatrlarının
yerləşdiyi binalarda təmir-bərpa və yenidənqurma işlərinin aparılması
üçün zəruri tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət
Proqramının icrasını təmin etmək, habelə maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi məqsədilə Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının
binası təmirə dayandırılmışdır.
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MUZEY İŞİ
Hesabat dövründə nazirlik tərəfindən muzey işi sahəsində bir
sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Muzey fondlarının komplektləşdirilməsi, ekspozisiyalarının təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi, onlara əməli və metodiki kömək
göstərilməsi, mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq işlər görülmüş, şəhər (rayon) muzey direktorları ilə
söhbətlər aparılmış, muzeylər tərəfindən təqdim edilmiş hesabatlar
təhlil edilmişdir.
Qeyd edilən müddət ərzində tarixi hadisə, bayram günləri,
habelə dahi şəxsiyyətlərin yubileyləri ilə bağlı tədbirlər keçirilmişdir.
Belə ki, 1990-cı il 20 yanvar faciəsinin 24-cü ildönümü ilə bağlı
respublikanın tarix, tarix-diyarşünaslıq və döyüş şöhrəti muzeylərində
sərgilər, mühazirələr, tarix dərsləri keçirilmiş, faciənin şahidləri ilə
görüşlər, Şəhidlər Xiyabanına və tarixi abidələrə ziyarətlər təşkil
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 2009-cu il tarixli 292 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycanın
regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun
təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi
tədbirlər planı”nın icrası vəziyyətinin təhlil edilməsi və yerlərdə
muzeylərin kollektivlərinə əməli kömək göstərilməsi məqsədilə müvafiq işlər görülmüşdür.
Nəriman Nərimanovun Ev-Muzeyinə Əməkdar İncəsənət
Xadimi Şamil Nəcəfzadə tərəfindən təqdim edilmiş Azərbaycanın
Xalq rəssamı Kamil Nəcəfzadənin “Nəriman Nərimanovun portreti”
və Məmmədov Əyyub tərəfindən təqdim edilmiş rəssam Kamal
Əhmədovun N.Nərimanovun anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar
1971-ci ildə yağlı boya ilə çəkilmiş portret-kompozisiya əsərləri,
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinə isə Ülviyyə
Hacıbəyova tərəfindən təqdim edilmiş görkəmli bəstəkar, SSRİ Xalq
artisti Soltan Hacıbəyova məxsus arxiv materialları Nazirlik
tərəfindən alınaraq muzeylərin fonduna verilmişdir.
5 mart 2014-cü il tarixində Səməd Vurğunun Ev-Muzeyinin
təmir, bərpa və yeni ekspozisiyanın bədii tərtibatından sonra təntənəli
açılış mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə dövlət rəsmiləri, Milli Məclisin
deputatları, ədəbiyyat, elm və mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak etmişlər.
23 may 2014-cü il tarixində, Bakı şəhəri, Əmircan qəsəbəsində
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Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin Ev-Muzeyinin təmir-bərpa,
ekspozisiyanın yeni bədii tərtibatından sonra açılış mərasimi
keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi tərəfindən S.Bəhlulzadənin yaşadığı evdə əsaslı təmir-bərpa
işləri aparılmış, burada rəssamın ev-muzeyinin yeni ekspozisiyası
yaradılmışdır.
Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin fondunu rəsm əsərləri ilə
zənginləşdirmək məqsədilə Dilarə Muxtarova tərəfindən təqdim
edilmiş rəssam Arif Bektaşinin “Ağa Musa Nağıyev” və “Ağa İsmayıl
Nağıyev” portretləri nazirlik tərəfindən alınaraq muzeyin fonduna
verilmişdir.
Neftçala rayon sakini, Əməkdar müəllim Tədbir Muradov rayonun 2 saylı orta məktəbinin istifadə olunmayan 200 kv.m. sahəsi
olan otaqlarında rayonun elmi həyatını əks etdirən müxtəlif xarakterli
foto, arxiv sənədləri, orden və medallar, rəsm əsərləri və s. əşyalardan
ibarət muzey təşkil etmişdir. İctimai əsaslarla fəaliyyət göstərən
muzeyin kolleksiyasına mütəxəssislər tərəfindən baxış keçirilmiş və
müəyyən edilmişdir ki, toplanmış eksponatların əksəriyyəti elmi, tarixi və bədii əhəmiyyət kəsb edir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
müvafiq əmrinə əsasən 15 aprel 2014-cü il tarixindən Neftçala rayonunun 2 nömrəli orta məktəbində təşkil edilmiş, ictimai əsaslarla
fəaliyyət göstərən muzey Neftçala rayon Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyinin filialına çevrilmişdir.
Füzuli rayon İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi
ilə Füzuli rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin fəaliyyətinin bərpa
edilməsi məqsədilə Horadiz şəhərində ekspozisiya sahəsi 300 kv.m.
olan yeni müasir bina inşa edilmişdir. Nazirlik tərəfindən ayrılmış
vəsait hesabına muzeyin yeni binasında ekspozisiyanın bədii-tərtibat
işləri aparılmış, yeni avadanlıqlar alınmışdır.
Quba Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin binasının yararsız
vəziyyətə düşməsi ilə əlaqədar muzey üçün yeni bina inşa edilmişdir.
Nazirlik tərəfindən ayrılmış vəsait hesabına muzeyin yeni binasında
ekspozisiyanın bədii-tərtibatı işləri aparılmışdır.
Ağcabədi rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində əsaslı təmir,
bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqədar Muzeyin ekspozisiyası 5 dekabr
2014-cü il tarixindən tamaşaçılar üçün bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Xalça
Muzeyinin yeni binasının maddi-texniki təminatı haqqında” 29 dekabr
2013-cü il tarixli 210 nömrəli Sərəncamının icrası məqsədilə
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin yeni
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binasında muzeyin ekspozisiyasının bədii tərtibatının həyata
keçirilməsi və müasir texniki avadanlıqlarla təchiz edilməsi üçün
Avstriyanın “Partner Culture+Projects” şirkəti ilə müqavilə
bağlanılmışdır.
Nazirliyin müvafiq əmr və məktubuna əsasən 2014-cü ilin 1
mart tarixinədək muzeyin ekspozisiyasında istifadə edilən eksponatlar yeni binaya köçürülmüş və may ayınadək bütün fondun
köçürülməsi ilə bağlı tapşırıq verilmişdir. Muzeyin yeni binasında
zərgərlik əşyalarının saxlandığı və nümayiş olunduğu şüşə vitrinlər
Nazirlik tərəfindən ayrılmış vəsait hesabına 24 saat ərzində etibarlı
mühafizə olunması məqsədilə siqnalizasiya sistemləri ilə təchiz
olunmuşdur. Ekspozisiyanın bədii tərtibatında müxtəlif toxuculuq
texnologiyalarının təqdimatı ilə əlaqədar Qarabağ xalça sənətində
istifadə edilən əmək alətlərinin nümayişi nəzərdə tutulmuşdur.
Bununla bağlı Cəbrayıl Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 3 ədəd
eksponatı Azərbaycan Respublikası Muzey Sərvətlərinin və Muzey
Kolleksiyasının Uçotu və Mühafizəsinə Dair Təlimata uyğun olaraq
müvəqqəti olaraq 6 ay müddətinə Azərbaycan Xalça Muzeyinə təhvil
verilmişdir.
26 avqust 2014-cü ildə muzeyin rəsmi açılış mərasimi
keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər. Muzeydə
görülən işlərlə bağlı ölkə başçısına və xanımına geniş məlumat
verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 3 aprel 2014-cü
il tarixli 93 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi
Sənəti Dövlət Muzeyi “Azərbaycan Xalça Muzeyi” adlandırılmışdır.
Almaniyada fəaliyyət göstərən N.Gəncəvi adına Azərbaycan
Mədəniyyət İnstitutunun direktoru Nuridə Qədirova (Atəşi) tərəfindən
təqdim edilmiş “Qafqaz Amazonları” Beynəlxalq Layihəsinin tərkib
hissəsi olaraq “Amazonların tarixi və Qafqazda irsi” mövzusunda
sərginin təşkili işlərinin müəyyən hissəsi başa çatdırılmışdır. 2015-ci
ildə sərginin Azərbaycan Xalça Muzeyinin 3-cü ekspozisiya
mərtəbəsində təşkili nəzərdə tutulur.
Ostrava Şəhər Muzeyinin direktoru, Azərbaycan və Xəzər
dənizinin Mədəniyyəti Forumunun təsisçisi, professor David Mayer
tərəfindən hazırlanan “Azerbaijan-a crossroad on the Silk Road” adlı
saytın saxlanılmasına Nazirlik tərəfindən maliyyə dəstəyi
göstərilmişdir.
Saytın yaradılması ilə bağlı Muzey işi sektoru tərəfindən pro32
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fessor David Mayerlə mütəmadi olaraq yazışmalar aparılmışdır. Cari
ilin 23-27 fevral tarixlərində David Mayer Bakıya səfər etmişdir. Səfər
zamanı Nazirliyin rəhbərliyi ilə görüş keçirilmiş və Azərbaycan Milli
İncəsənət Muzeyində saytın ilkin təqdimatı keçirilmişdir.
Cari ilin 10-14 mart tarixində İtaliyanın Turin şəhərində “The
culture stock exchange” adlı konfrans keçirilmişdir. Konfrans
İtaliyanın Mədəniyyət və Sənaye Fondu tərəfindən hazırlanmış “Art
and museum international exhibition exchange” (AMİEX) beynəlxalq
layihəsi çərçivəsində keçirilən ilk konfrans və seminarlarda
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü ərəfəsində müxtəlif
tədbirlər təşkil edilmiş, Fransanın Mədəniyyət və Kommunikasiya
Nazirliyinin çağırışına qoşularaq respublika muzeyləri “Muzeylər
Gecəsi” aksiyasında iştirak etmişdir.
Cari ildə əhalinin mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində
muzeylərin mühüm rolunu nəzərə alaraq bir çox tədbirlər keçirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində muzey
kolleksiyalarının populyarlaşdırılması məqsədilə “Uçan Muzey
Artefaktları” adı altında aksiyanın və “British petrolium” neft
şirkətinin dəstəyi ilə “Azərbaycan incəsənəti fotoqrafların gözü ilə”
adlı elan edilmiş müsabiqənin nəticələri əsasında mükafatların
təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir.
İCOM-un Milli Komitəsinin qərarı ilə Qala Qoruğu Arxeoloji
Etnoqrafik Muzey Kompleksində Bakı və digər region muzeylərinin
iştirakı ilə geniş bədii, musiqili, əyləncəli tədbirin və sahə üzrə
müxtəlif muzeylərin səyyar sərgilərinin nümayişi təşkil edilmişdir.
Beynəlxalq Muzeylər Günü – 18 may respublikanın bütün
muzeylərində “Açıq qapı” günü elan edilmişdir.
12-17 iyun tarixində Qətər Dövlətinin Doha şəhərində, İslam
İncəsənəti Muzeyində (Museum of İslamic Art) UCL-Londonun
Birləşmiş Kolleclər təşkilatının (United College London), Qətər Milli
tədqiqat Fondunun dəstəyi ilə Ərəb Muzeylərinin fəaliyyətinə və
inkişafına həsr edilmiş beynəlxalq konfransında Nazirliyin
əməkdaşlarının iştirakı təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı Səfirliyinin
müraciətinə əsasən cari ilin avqust ayında Macar – Turan Fondu
tərəfindən Macarıstanın Buqats adlı bölgəsində türk-hun dünyasının
birliyini təcəssüm etdirən növbəti Böyük Qurultay keçirilmişdir.
Macar - Turan Fondunun rəhbərliyinin səfirliyimizə müraciəti
əsasında Qədim Musiqi Alətləri Ansamblı tam heyətlə Azərbaycan
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mədəniyyətinin təbliği məqsədilə Macarıstanın Buqats bölgəsinə
ezam olunmuşdur.
Dağıstan Respublikasının Mahaçqala şəhərində “Xalqlar
Dostluğu” muzeyinin açılışı çərçivəsində Dağıstan Mədəniyyət Nazirliyinin təklifinə əsasən muzeydə Azərbaycana həsr olunmuş guşə
yaradılmışdır.
2014-cü ilin 17-19 sentyabr tarixində Göygöl rayonunda
Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi və Göygöl Rayonunun İcra
Hakimiyyəti tərəfindən Viktor Klaynın evinin muzey kimi qorunub
saxlanılması üçün konsepsiya sənədinin hazırlanmasına həsr olunmuş
konfrans keçirilmişdir. Qeyd edilən tədbirdə yaxından iştirak etmək
məqsədilə Nazir müavini Nazim Səmədovun rəhbərliyi ilə nümayəndə
heyəti Göygöl rayonuna ezam olunmuşdur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu, Dünya İqtisadi
Forumunun (Davos Forumu) Qlobal Gənclər Birliyinin Bakı
nümayəndəliyi ilə birlikdə cari ilin 27-28 sentyabr tarixində
Azərbaycan Xalça Muzeyində Ümumdünya Turizm Günü və Avropa
Mədəni İrs Gününə həsr olunmuş “Muzeydə bir gecə” adlı layihə
həyata keçirilmişdir.
Tədbir zamanı Azərbaycan Xalça Muzeyinin yeni binasında
təşkil edilmiş müasir ekspozisiyaya geniş tamaşaçı kütləsinin
marağını artırmaq məqsədilə 27 sentyabr 2014-cü il tarixində muzeyin
ekspozisiyasının nümayişi tamaşaçılar üçün gecə saat 01.00-dək açıq
elan edilmişdir.
7-10 oktyabr 2014-cü il tarixində Qazaxıstanın Qızılorda
şəhərində “Dədə Qorqud və Böyük bozqırın musiqisi” adlı Beynəlxalq
Festival, həmçinin “Dədə Qorqud və türk xalqlarının epik irsi”
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir. Konfransda iştirak etmək məqsədilə Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyinin direktoru Alla Bayramovanın rəhbərliyi ilə nümayəndə
heyəti Qızılorda şəhərinə ezam edilmişdir.
2014-cü ilin oktyabr ayında “Muzey Mərkəzi” Binasının İnzibati və Təsərrüfat Müdiriyyətinin sərgi qalereyasında Rusiyanın Etnoqrafiya Muzeyinin “Текстиль на Великом Шелковом пути» adlı
sərgisi təşkil edilmişdir. Sərgi 1 aydan çox tamaşaçılar üçün nümayiş
olunmuşdur.
18 noyabr 2014-cü il tarixində Gürcüstanın Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyinin, Gürcüstan
rəssamlarının Milli Yaradılıcıq Birliyinin və Azərbaycan Milli
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İncəsənət Muzeyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyində “Gürcü rəssamları” adlı sərgisi təşkil edilmişdir.
Sərgidə Gürcüstanın Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi
naziri Mixeil Georqadze və nazirliyin digər nümayəndələri, dövlət
qurumlarının nümayəndələri, Gürcüstan Milli Muzeyinin direktoru
David Lortkipanidze, digər muzey müəssisələrinin, Rəssamlar
İttifaqının nümayəndələri iştirak etmişlər.
Şəmkir rayon sakini Alina Əliyeva Şəmkir şəhərində vaxtilə almanlara məxsus mülkün sahəsində yerləşən evlərdən birində muzey
yaradılması və bu məqsədlə ailəsi tərəfindən müəyyən ediləcək evin
və həyətyanı sahənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansına
verilməsi və şəhərin müxtəlif turizm marşrutlarına salınması barədə
müvafiq layihə təqdim etmişdir.
Məsələ ilə bağlı nazir müavini Sevda Məmmədəliyeva və nazirliyin müvafiq sahə üzrə əməkdaşları Şəmkir şəhərinə ezam edilmişlər.
2014-cü ilin 30-31 oktyabr tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş Avropa
Şurasının Mədəni Marşrutlar üzrə illik Məşvərət Forumundan irəli
gələn məsələlərin həlli ilə bağlı qeyd edilən muzeyin yaradılması
məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Muzeyin yaradılması ilə bağlı işlərə
başlanılmışdır.
26-28 noyabr 2014-cü il tarixində Türkmənistanın Aşqabad
şəhərində Türkmən xalçalarına həsr olunmuş iki ölkənin prezidentlərinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
və Türkmənistan Respublikasının Prezidenti cənab Qurbanqulu
Berdımuhəmmədovun dəstəyi ilə və Türkmənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin və Azərbaycan Xalça
Muzeyinin birgə layihəsi olan Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş
“Canlı əfsanə” adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu tədbirdə iştirakı təmin edilmişdir.
Milli Musiqi Günü və Niyazinin Mənzil-Muzeyinin yaradılmasının 20 illiyi ilə əlaqədar Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin müvafiq
əmrinə əsasən muzeyin əməkdaşlarına pul mükafatı verilmişdir.
Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, şair, dramaturq, jurnalist M.S.Ordubadinin Xatirə Muzeyinin yaradılmasının 35 illiyi və
bu illər ərzində muzeyin əməkdaşları Məmməd Səid Ordubadi irsinin
təbliğində, muzeyin yeni mövzu-ekspozisiya planının hazılanmasında
və ekspozisiyanın qurulmasında fəal iştirak etmələri ilə əlaqədar
Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən muzeyin
əməkdaşlarına pul mükafatı verilmişdir.
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QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS
Azərbaycan xalqının qeyri-maddi mədəni irsinin ayrılmaz
hissəsi olan aşıq sənətinin qorunub saxlanılması, milli mədəniyyətimizin inkişafında rolunun artırılması, tanıdılması və təbliğ edilməsi,
ustad aşıqların xatirəsinin yad edilməsi, onların zəngin irsinin
öyrənilməsi, gənc nəslin aşıq sənətinə olan marağının artırılması,
məqsədilə Nazirlik tərəfindən mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir.
Belə ki, fevralın 14-də R.Behbudov adına Azərbaycan Dövlət
Mahnı Teatrında Aşıq Rza Məmmədovun 70 illik yubiley tədbiri və
Aşıq İslam Məmmədovun xatirə gecəsi, habelə 17 mart tarixində şair
Nəbi Miskinlinin xatirə gecəsi təşkil edilmişdir. Rəsmi şəxslərin,
respublikanın tanınmış ictimai və incəsənət xadimlərinin iştirak etdiyi tədbirlər ölkənin televiziya kanallarında və digər kütləvi informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılmışdır.
Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin qorunması, təbliği və
təşviqi məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq
olunmuş “2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları”
Proqramı ilə əlaqədar 2014-cü il üçün Qəbələ “Azərbaycanın
Əfsanələr Paytaxtı”, Balakən “Azərbaycanın Folklor Paytaxtı” və
Abşeron “Azərbaycanın Sənətkarlıq Paytaxtı” elan edilmişdir.
Məsələ ilə əlaqədar cari ilin 4 mart tarixində Bakı şəhərində
yerləşən Muzey Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayevin də qatıldığı “2014-cü il
üçün Azərbaycanın Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları”nın təqdimat
mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimdə Qəbələ, Balakən və Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti başçılarının müavinləri, həmçinin bu rayonların mədəniyyət və
turizm şöbələrinin müdirləri, alimlər, ictimai xadimlər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər. Tədbirdə Xaçmaz, Zaqatala və Göygöl rayon mədəniyyət və turizm şöbələrinin
müdirləri illik tədbirlər planının icrasındakı məqsədyönlü fəaliyyətlərinə görə nazirliyin fəxri fərmanları ilə mükafatlandırılmışlar. Yeni
“paytaxt” seçilmiş şəhərlərə isə bununla bağlı hazırlanmış xatirə
kubokları və fəxri diplomlar təqdim 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 edilmişdir.
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Novruz bayramı ərəfəsində Dənizkənarı Milli Parkda aşpazlar
tərəfindən milli Novruz mətbəxi nümunələri və xalq tətbiqi sənəti
ustalarının əsərləri nümayiş etdirilmiş, aşıqların iştirakı ilə bayram
konserti təşkil olunmuşdur. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və digər
mötəbər qonaqlar iştirak etmişdir.
24-27 aprel tarixlərində Tatarıstan Respublikasının (Rusiya
Federasiyası) Kazan şəhərində “Kazan – türk dünyasının mədəniyyət
paytaxtı - 2014” seçilməsi münasibətilə təşkil edilmiş rəsmi açılış
mərasimində Azərbaycan aşıqlarından ibarət ansambl iştirak etmişdir.
Moldova Respublikasının Komrat şəhərində keçirilmiş
“Xədərləz” Beynəlxalq Folklor Festivalında iştirak etmək məqsədilə
Balakən rayonunun folklor kollektivinin 13 nəfər üzvü 02-08 may
tarixində Komrat şəhərinə ezam edilmişlər.
30 may tarixində R.Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı
Teatrında, 05-07 iyun tarixlərində isə Tovuz rayonunda müasir Qərb
aşıq məktəbinin əsas simalarından olan Aşıq Mikayıl Zeynalovun
(Azaflı) 90 illik yubiley tədbiri təşkil edilmiş və mərasimdə ölkənin
tanınmış incəsənət xadimləri və alimlər iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
“2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” Proqramına
uyğun olaraq 2012-ci ildə Masallı şəhəri “Azərbaycanın Folklor
Paytaxtı” elan olunmuş, elə həmin ildən Masallı Beynəlxalq Folklor
Festivalının keçirilməsinə start verilmişdir.
12-16 iyun tarixlərində keçirilmiş Masallı III Beynəlxalq Folklor Festivalında respublikanın tanınmış folklor kollektivləri ilə yanaşı
xarici ölkələrdən dəvət olunmuş qonaqlar da iştirak etmişlər. Tədbir
çərçivəsində Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan, Latviya, İran
və digər ölkələrin kollektivləri öz milli folklor nümunələrini təqdim
etmişlər.
Festival respublika ictimaiyyətinin böyük rəğbətini qazanmış,
xarici ölkələrin televiziya kanalları festivaldan geniş reportajlar
hazırlamış, əsas tədbirlər Azərbaycan dövlət televiziyası tərəfindən
tamaşaçılara təqdim edilmişdir.
23-25 iyun tarixlərində “Azərbaycan – doğma diyar” devizi
altında Milli Azlıqların IV Respublika Festivalı keçirilmişdir. Festival
çərçivəsində tirajı 1000 nüsxə olmaqla 5 dildə (Azərbaycan, ingilis,
rus, fransız, alman) “Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların
mahnıları” diski (CD) və milli azlıqların bədii kollektivləri barədə
kataloq hazırlanmışdır.
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Eyni zamanda 23-24 iyun R.Behbudov adına Mahnı Teatrında,
25 iyun tarixində isə festivalın qala-konsertinin keçirildiyi Musiqili
Teatrda bədii kollektivlərin çıxışları təşkil edilmişdir.
Festival çərçivəsində Muzey Mərkəzində milli azlıqların həyat
və yaşayış tərzini əks etdirən “Bir ailədə” adlı fotosərgi nümayiş
olunmuş və “Azərbaycanda etnik mədəni müxtəliflik və multikultural
ənənələr” mövzusunda dəyirmi masa təşkil olunmuşdur. İctimai Televiziya tərəfindən festivala informasiya dəstəyi verilmişdir.
2-6 iyul tarixində Macarıstanın Kaloça şəhərində keçirilmiş 20
illik yubileyini qeyd edən Dunay Folklor Festivalında Masallı rayonunun 18 nəfərdən ibarət “Halay” folklor xalq kollektivinin iştirakı
təmin edilmişdir.
Bolqarıstan, Serbiya, Xorvatiya və digər ölkələrin iştirak etdiyi
Festivalda “Halay” folklor xalq kollektivi geniş konsert proqramı ilə
çıxış etmiş və ictimaiyyət tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.
Tədbirə MDB iştirakçı dövlətləri olan Azərbaycan Respublikası,
Belarus Respublikası, Ermənistan Respublikası, Qazaxıstan
Respublikası, Qırğızıstan Respublikası, Rusiya Federasiyası, Tacikistan Respublikası və Ukraynanın nümayəndə heyətləri, MDB
Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun icraçı-müdir
müavini və MDB İcraiyyə Komitəsinin rəsmiləri qatılmışdır.
Azərbaycan Respublikasını Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin,
Səhiyyə Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikasının Belarus
Respublikasındakı Səfirliyinin əməkdaşları təmsil etmişdir.
Avropa Mədəniyyət Paytaxtına namizəd şəhər olan Bolqarıstanın tarixi paytaxtı Veliko Tarnovoda cari ilin 24-28 sentyabr
tarixlərində keçirilmiş “Yerli Mədəniyyət Mərkəzlərinin və Şəbəkələrinin Birinci Ümumdünya Sammiti”ndə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin nümayəndələri iştirak etmişdir.
25-26 sentyabr 2014-cü il tarixində Balakən rayonunda
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Balakən Rayon İcra Hakimiyyəti
tərəfindən keçirilmiş “Balakən payızı” Folklor və Turizm Festivalı
çərçivəsində Rusiya (Dağıstan) və Gürcüstandan dəvət olunmuş rəqs
qruplarının, habelə respublikanın bədii özfəaliyyət kollektivlərinin
çıxışları, rayonun adət-ənənələrinə həsr olunmuş sərgi, elmi-praktiki
konfrans və digər tədbirlər təşkil edilmişdir.
25-29 sentyabr tarixində Türkiyənin Bolu şəhərində keçirilmiş
Koroğlu Beynəlxalq Folklor Festivalında 5 nəfər aşıqdan ibarət
ansambl iştirak etmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Mədəniyyət və Turizm
38

Hesabat_2014_son_Layout 1 12.03.2015 14:59 Page 39

Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyi tərəfindən 10-18 noyabr
tarixlərində təşkil edilmiş II Beynəlxalq Aşıq Festivalı Azərbaycan
aşıqlarını və aşıq-ozan sənətinin yayıldığı ölkələrin sənətkarlarını bir
araya gətirmiş, respublikanın mədəni həyatında hadisəyə çevrilmişdir.
Beynəlxalq festivalın rəsmi açılış mərasimi Azərbaycan Dövlət
Musiqili Teatrında keçirilmişdir. Festival iştirakçıları Yevlax şəhər,
habelə Gədəbəy, Tovuz, Qazax, Şəmkir və Ucar rayonlarında geniş
tamaşaçı kütləsi qarşısında çıxış etmişlər.
Festivalda Azərbaycan aşıqları ilə birlikdə Türkiyə, İran, Gürcüstan (Borçalı), Rusiya (Dağıstan), Qazaxıstan, Türkmənistan,
Özbəkistan aşıq və ozanları iştirak etmişlər.
Böyük coşqu ilə keçirilmiş beynəlxalq festivala rəsmi informasiya dəstəyi “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən verilmiş, festivalın Bakı şəhərində və
bölgələrdə keçirilmiş bütün tədbirləri tamaşaçılara təqdim edilmişdir.
Cari ilin 17-22 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirinin əmrinə uyğun olaraq Şəki rayonunun
Daşüz kəndində yerləşən Respublika Atçılıq Turizm Mərkəzində
ənənəvi olaraq Prezident Kuboku uğrunda çövkən milli oyunu
keçirilmişdir. Tədbirdə Şəki və Yevlax şəhəri, Ağcabədi, Ağdam,
Ağstafa, Balakən, Goranboy, İsmayıllı, Qax, Qəbələ, Oğuz, Laçın,
Xaçmaz rayon mədəniyyət və turizm şöbələrinin komandaları ilə
yanaşı Bakı şəhərinin “Sərhədçi”, “Polad” və “Kövsər” komandaları
iştirak etmişdir.
Keçirilən tədbirdə çövkən milli oyunu üzrə 1-ci yeri “Sərhədçi”
komandası, 2-ci yeri “Kövsər” komandası, 3-cü yeri Ağstafa, 4-cü
yeri Ağdam rayon komandaları tutmuşlar. Həmçinin, tədbir
çərçivəsində keçirilən sürpapaq oyununda 1-ci yeri Balakən, 2-ci yeri
Ağcabədi, 3-cü yeri Laçın, papaq oyunu üzrə 1-ci yeri Oğuz, 2-ci yeri
Yevlax, 3-cü yeri Şəki, 4-cü yeri Qax, yaylıq oyunu üzrə 1-ci yeri
Qəbələ, 2-ci yeri İsmayıllı, 3-cü yeri Goranboy, 4-cü yerə Xaçmaz
rayon komandaları tutmuşlar.
Klub müəssisələri sistemində mərkəzləşdirilmə və profilləşdirilmə üzrə əsaslı islahatlar həyata keçirilməkdədir. Bununla bağlı
yerlərdə şəhər (rayon) mədəniyyət evləri əsasında mədəniyyət
mərkəzləri və onların diyarşünaslıq, folklor, sənətkarlıq və digər profilli filialları yaradılır. Nazirlik tərəfindən təsdiq olunmuş “Şəhər
(Rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılması” layihəsi ilə əlaqədar
həyata keçirilən islahatlar Şəki və Lənkəran şəhər, habelə Abşeron,
Balakən, Gədəbəy, Göygöl, Xaçmaz, İsmayıllı, Qazax, Qəbələ,
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Masallı, Şamaxı rayonlarının klub müəssisələrinin fəaliyyətinə öz
müsbət töhfəsini vermiş və bu müəssisələr mövcud imkanlar daxilində
tam gücü ilə işləməyə başlamışlar. Bununla əlaqədar “Şəhər (Rayon)
Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılması” layihəsinin təcrübəsinin respublika üzrə tətbiq olunması planlaşdırılır.
Milli mənəviyyatın və mədəniyyətin inkişaf özəyini təşkil edən
diyarşünaslıq (adət-ənənə, bayram-mərasim, rəmz-sirr), folklor (xalq
musiqisi və rəqsləri, şifahi xalq yaradıcılığı, milli oyun-tamaşa) və
sənətkarlıq (xalq tətbiqi, dekorativ və təsviri sənəti) üzrə qeyri-maddi
mədəni irs nümunələrinin qorunub saxlanılması, gələcək nəsillərə
çatdırılması məqsədilə “Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs
nümunələrinin Dövlət Reyestri”nin layihəsi tərtib edilmiş, yeni məlumatların toplanılması, elektron formada yığılması və sistemləşdirilməsi istiqamətində müvafiq işlər aparımışdır.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən aparılmış “Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irs sahəsinin (diyarşünaslıq, folklor və
sənətkarlıq) mədəni-siyasi təminat mexanizmlərinin monitorinqi”nin
nəticələri əsasında “Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs subyektlərinin (ifaçı, kollektiv, sənətkar və sair) Portfolio bankı”nın və “Şəhər
(rayon) mədəniyyət mərkəzlərinin və onların filiallarının Dövlət
Kadastrı”nın yaradılması, “Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” Proqramı,
“2014-2020-ci illərdə Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin
qorunmasına dair” Dövlət Proqramı, digər konseptual proqram və
layihələr üzərində müvafiq işlər həyata keçirimişdir.
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MƏDƏNİ İRS
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
2014-cü il üzrə tədbirlər planına, kollegiyalarının qərarlarına əsasən
hesabat dövründə Mədəni irs şöbəsi tərəfindən Azərbaycanın mədəni
irsinin özünəməxsusluğunun qorunub saxlanılması, tarix-mədəniyyət
abidələrinin öyrənilməsi və mühafizəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər
görülmüş, bu sahədə bir sıra diqqətəlayiq nəticələr əldə edilmişdir.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin mədəniyyət sahəsinə sonsuz
qayğısının daha bir təzahürü “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılması haqqında” 2014-cü ilin
18 dekabr tarixli Fərmanıdır. Bu Fərman və yeni yaradılan qurum tarix
və mədəniyyət abidlərinin bərpası, qorunması və gələcək nəsillərə
çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım kimi respublikanın
mədəniyyət ictimaiyyəti tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.
Hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 27 dekabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2014-2020-ci illərdə daşınmaz tarix və mədəniyyət
abidələrinin bərpası və qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı üzrə” Dövlət Proqramının
icrası əsas prioritet kimi qarşıya qoyulmuşdur.
“Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Tədbirlər Planı hazırlanmış və
təsdiq edilmişdir.
11 mart 2014-cü il tarixində Dövlət Proqramının təqdimatına
həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin, aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, mədəni irsin qorunması
üzrə ixtisaslaşmış elmi və ictimai qurumların nümayəndələrinin
iştirakı ilə təşkil olunmuş tədbirdə tarix-mədəniyyət abidələrinin
pasportlaşdırılmasına, yeni yaradılacaq mədəni irs portalına və “Qobustan” adlı yeni əyləncəli-maarifləndirici kompüter oyununa dair
təqdimatlar nümayiş etdirilmişdir.
Cari il fevral ayının 13-də “Azərbərpa” Elmi-Tədqiqat Layihə
İnstitutunda Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin iştirakı
ilə “Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, tarix və
mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına
dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın icrasına həsr
olunmuş işçi müşavirə keçirilmişdir.
41

Hesabat_2014_son_Layout 1 12.03.2015 14:59 Page 42

6-10 mart 2014-cü il tarixində Yunanıstanın Afina şəhərində
Avropa İrs Günləri layihəsinin milli koordinatorlarının hazırlıq
görüşündə Nazirliyin iştirakı təmin olunmuşdur. Cari ilin 13-17 oktyabr tarixində Avropa İrs Günlərinin milli koordinatorlarının Forumuna dair danışıqlar aparılmış, sözügedən tədbirin ölkəmizdə təşkili
barədə qərar qəbul edilmişdir.
Şəki şəhəri “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun
YUNESKO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi üçün İdarəetmə
planının və Nominasiya faylının hazırlanması istiqamətində müvafiq
işlər aparılmışdır. Bu məqsədlə sentyabr ayının ilk on günlüyündə
İCCROM-un Baş Direktorunun xüsusi məsləhətçisi Yukka Yokilehto
növbəti dəfə Bakı və Şəki şəhərlərinə səfər etmişdir.
Ölkəmizin zəngin mədəni irsinin dünyada təbliği, eləcədə
YUNESKO-nun Ümumdünya İrsinin İlkin Siyahısına daxil edilmiş
“Atəşgah məbədi”nin tanıdılması məqsədilə YUNESKO-nun rəsmi
nəşri olan “World Heritage review” jurnalının aprel buraxılışlarında
“Azərbaycan odlar yurdu” başlıqlı material yerləşdirilmişdir. Bundan
əlavə, Şəki şəhərinin tarixi hissəsi barədə jurnalın Ümumdünya İrs
Komitəsinin 38-ci sessiyası üçün hazırlanmış xüsusi buraxılışında
geniş məqalə yerləşdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 29
dekabr 2012-ci il tarixi Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasına və 14 fevral 2014-cü il
tarixli “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”nın
təsdiq edilməsi haqqında Sərəncama uyğun olaraq hazırlanmış
“Qafqaz Albaniyası irsinin tədqiqi, mühafizəsi və təbliğinə dair”
Dövlət Proqramının layihəsi müvafiq rəylərlə birlikdə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
18 aprel - Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü ərəfəsində
Abidələr və Tarixi Yerlər Beynəlxalq Şurası (ICOMOS) Milli Azərbaycan Komitəsinin təsisinin təşəbbüs toplantısı və “Azərbaycan və
İCOMOS: mədəni irsin tədqiqi və səmərəli idarə edilməsi sahəsində
əməkdaşlıq” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Tədbirdə Abidələr
və Tarixi Yerlər Beynəlxalq Şurası (ICOMOS) Prezidenti Qustavo AraVosun rəhbərliyi ilə geniş nümayəndə heyəti təmsil olunmuşdur.
Cari ilin iyun ayında Abidələr və Tarixi Yerlər Beynəlxalq
Şurasının (ICOMOS) İcraiyyə Komitəsinin Yunanıstanın paytaxtı
Afina şəhərində keçirilən Büro toplantısında ölkəmizi təmsil edən 5
nümayəndə İCOMOS-un fərdi üzvü kimi qeydə alınmışdır.
18 aprel - Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü bütün
Respublika ərazisində qeyd edilmiş, KİV-də geniş təbliğ edilmişdir.
42

Hesabat_2014_son_Layout 1 12.03.2015 14:59 Page 43

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və “PAŞA Həyat Sığorta” şirkətinin təşkilatçılığı, Abidələr və
Tarixi Yerlər üzrə Beynəlxalq Şurasının (İCOMOS) dəstəyi ilə aprelin 18-də Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində - Beynəlxalq
Abidələr və Tarixi Yerlər Gününə həsr olunmuş təntənəli bayram
mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə ölkəmizin mədəni irsinin tədqiqi,
mühafizəsi və təbliği sahəsində görülən işlərin təşviq olunması
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2014-cü il üzrə “Milli irs mükafatı” nominantlarının mükafatlandırması və “Qobustan - minilliyin kitabı” və “Qədim qalanın
yuxuları” kitablarının təqdimatı baş tutmuşdur. Kitablar YUNESKOnun Ümumdünya irs siyahısına daxil edilmiş Bakının qədim hissəsi
- “İcərəşəhər” və Azərbaycanın qayaüstü incəsənətinə həsr edilmişdir.
Hər iki kitab 2013-cü ildə “İrs” silsiləsi çərçivəsində imza
atılmış Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, “PAŞA Həyat Sığorta” ASC və “İrs” Nəşriyyat Evinin birgə
layihəsidir. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının
keçmişi və bu gününün mənzərəsini canlandırmaqla xalqımızın
çoxsaylı abidələrinin aşkar edilməsi, təsviri, təbliği və təqdimi, onların
beynəlxalq miqyasda tanıdılmasıdır.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, “PAŞA Həyat Sığorta” ASC, “İrs” Nəşriyyat Evinin və BP
şirkətinin dəstəyi ilə cari ilin 5 dekabr tarixində layihənin növbəti
“Təbrizin sehrli nağılları” adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirildi.
Kitab dünya incəsənəti tarixində özünəməxsus yer tutan, Orta
və Yaxın Şərq xalqları incəsənətinin maraqlı və zəngin hissəsini təşkil
edən Azərbaycan miniatür sənətindən bəhs edir.
Dərin məzmuna malik və nəfis tərtibatlı “Qobustan - minilliyin
kitabı” və “Qədim qalanın yuxuları” kitablarının respublikamızda və
onun hüdudlarından kənarda maraqla qarşılanması nəticəsində BP
şirkətinin də bu layihəyə qoşulması istəyi nəzərə alınmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyi ilə bağlı 10 may tarixində bütün qoruqlarda müvafiq tədbirlər
keçirilmiş, o cümlədən Xınalıq Dövlət Tarix-Memarlıq və Etnoqrafiya
Qoruğunda “Heydər zirvəsi”nə, “Keşikçidağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət
Qoruğunda “İlham Əliyev zirvəsi”nə, “Avey” Dövlət Tarix-Mədəniyyət
Qoruğunda Göyəzən dağına, Çıraqqala Tarix-Memarlıq Qoruğunda
dünya əhəmiyyətli Çıraqqala abidəsinə yürüşlər təşkil edilmişdir.
7 may 2014-cü il tarixində Nazirlik tərəfindən hazırlanmış
“Heydər Əliyev və Mədəni İrs” adlı kitabın Bakı şəhərində Muzey
Mərkəzində təntənəli təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Kitabda
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Ümummilli liderin rəhbərlik etdiyi dövrdə tarix-mədəniyyət
qoruqlarının yaradılması və memarlıq abidələrinin bərpası ilə bağlı
sərəncamlar, eyni zamanda çox sevdiyi və tez-tez ziyarət etdiyi
abidələr və onlar haqqında söylədiyi fikirlər öz əksini tapmışdır.
Qədim abidələrlə yanaşı Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş
memarlıq üslubuna və əhəmiyyətinə görə müasir dövrün abidələri
hesab edilən memarlıq, monumental və xatirə abidələri haqqında
məlumatlar da öz yerini tapmışdır.
Cari ildə Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Yuxarı Mil kanalının tikintisi ilə
əlaqədar Füzuli və Ağcabədi rayonlarının ərazilərində elmi-tədqiqat
işlərinin aparılması və ərazidə olan abidələrin mühafizəsinin təmin
olunması istiqamətində fəaliyyət gücləndirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
“MİRAS” Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi, İtaliya
Konservasiya Alimləri Assosiasiyası, Mədəni Mülkiyyətin Öyrənilməsi və Bərpası üzrə Beynəlxalq Mərkəzi (İCCROM), İtaliya Respublikasının Sapienza və Belçika Krallığının Antverpen Universitetlərinin
təşkilatçılığı və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Prezident
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Ağsu
Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Mədəni İrsin Konservasiyasında Gənclər Beynəlxalq Şəbəkəsinin IV Beynəlxalq Simpoziumu keçirilmişdir. Dünyanın 25-dən artıq ölkəsindən mədəni irsin tədqiqi və
qorunması sahəsində ixtisaslaşan 100-dən artıq gənc mütəxəssisin
iştirak etdiyi tədbir 28-30 may 2014-cü il tarixində baş tutmuşdur.
10-11 iyun 2014-cü il tarixində Bakı və Qəbələ şəhərlərində
“Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi insan hüquqları
kontekstində” mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil olunmuşdur.
Konfrans Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları
İnstitutunun birgə təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Müəllif
Hüquqları Agentliyi və YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının
Milli Komissiyasının dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir.
Nazirliyin əməkdaşları 15-25 iyun 2014-cü il tarixində Qatar
Dövlətinin paytaxtı Doha şəhərində keçirilən YUNESKO-nun Dünya
İrs Komitəsinin 38-ci sessiyasında iştirak etmişdir. Beş gün ərzində
iştirakçılara tarix və mədəniyyət abidələri, onların əhəmiyyət
dərəcələri və mühafizə tədbirləri, abidələrin mühafizəsi zamanı “Tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” və “Mədəniyyət
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarından, İnzibati Xətalar
Məcəlləsindən və yeni təsdiq edilmiş qaydaların tətbiq edilməsi
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barədə məlumat verilmişdir.
Oğuz şəhərində iki alban məbədinin konservasiya və istifadə
layihələri, Şabran rayonunda “Çıraqqala” tarixi qoruğu abidələrinin
(“Çıraqqala”nın bürc və qala divarları) konservasiyasının və qoruq
üçün yeni inzibati binanın tikintisi layihələri başa çatdırılmışdır.
Hesabat dövründə “Şabran” şəhəri və Lahıc tarix-mədəniyyət
qoruqları üçün inzibati binanın tikintisi, Qəbələ Dövlət tarixmədəniyyət qoruğunun ərazisindəki “Səlbir” qalasının bərpa konservasiya, Alban abidələrində (ümumilikdə 64 abidə, onlardan 21-i
2013-cü ildə təhvil verilmişdir) elmi-tədqiqat və ayrı-ayrı
elementlərdə möhkəmləndirmə işləri üzrə layihə-smeta sənədlərinin
hazırlanması sahəsində müvafiq işlər görülmüşdür.
İş Planına uyğun olaraq “Tarix və mədəniyyət abidələrinin
pasportlarının və müvafiq xəritə və proqram təminatının hazırlanması”, “Tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpa işləri üzrə smeta
qiymətlərinin təkmilləşdirilməsi (I-VI bölmələr)”, “Daşınmaz Tarix
və mədəniyyət abidələrinin mühəndis-texniki müayinəsi üzrə
təlimatın hazırlanması”, “Abidələrin mühafizə zonalarının müəyyənləşdirilməsi” istiqamətində işlər üzrə sənədlərinin hazırlanması
məqsədilə tender elan olunmuşdur və tenderdə iştirak etmiş qalib
təşkilatlarla müqavilələr bağlanmışdır:
Hesabat dövründə Bakı şəhərində aparılmış monitorinq zamanı
Nizami küç. 68, R.Behbudov 35 və s. ünvanlarda yerləşən yenidənqurma işlərinin aparıldığı, abidənin bədii-estetik görkəminə zərər
vurulduğu müəyyən olunmuş, fakt ilə bağlı aktlar, abidələrə dəymiş
ziyan üzrə lokal smetalar tərtib edilmiş, müvafiq sənədlər məhkəmə
orqanlarına təqdim olunmuşdur.
Cari ilin sentyabr ayında ölkə başçısı cənab İlham Əliyev Qəbələ
Dövlət tarix-bədii qoruğunu ziyarət edərək burada aparılan elmitədqiqat və arxeoloji işlərlə tanış olmuşdur. SEBA təşkilatının təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə qoruğun Antik və Səlbir ərazilərində
arxeoloji qazıntılar aparılmışdır. Səlbir ərazisindəki ll arxeoloji qazıntı
sahəsində açılmış arxeoloji sahələr konservasiya olunmuşdur. Qoruqda mühafizə işini yaxşılaşdırmaq üçün Qala və Səlbir ərazilərində
video müşahidə kameraları quraşdırılmış, abidə mühafizəçiləri xüsusi
geyim və avadanlıqlarla təmin olunmuşlar. Qoruq ərazisinə gedən asfalt yol təmir olunmuş, qoruğun girişində avtodayanacaq və istirahət
parkı salınmış, məlumat lövhələri vurulmuş, qoruğun girişində və
Səlbir ərazisində işıqlandırılma sistemləri quraşdırılmışdır.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən Respublikanın cənub və
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şimali-şərq regionlarında fəaliyyət göstərən abidə mühafizəçiləri üçün
seminar-treninqlər təşkil edilmişdir.
“Azəryolservis” ASC-ti tərəfindən Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası dövlət avtomobil yolunun layihəsinə əsasən Qədim Şabran
şəhəri ərazisindən keçməsi ilə əlaqədar “Şabran şəhəri” tarixi
qoruğuna birgə baxış keçirilmişdir. Layihənin mümkünsüzlüyünü
nəzərə alaraq alternativ təkliflər irəli sürülmüşdür.
30 oktyabr tarixində İtaliya Respublikasının Paestum şəhərində
“Paleokristiana” Bazilikasında XVII “Arxeoloji turizm üzrə Aralıq
dənizi yarmarkası”nın açılış mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə
İtaliyanın əksər bölgələrinin dövlət rəsmiləri, dünyanın 37-dən artıq
ölkəsindən gəlmiş nümayəndələr iştirak etmişdir. Tədbirin açılış
mərasimində Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm
nazirinin birinci müavini cənab Vaqif Əliyev də çıxış etmişdir. 30 oktyabr tarixində İtaliya Respublikasının Paestum şəhərində
YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına daxil edilmiş Arxeoloji
park ərazisində “Cecere” konfrans zalında Azərbaycan Respublikasının “rəsmi qonaq ölkə” statusu ilə iştirak etdiyi XVII “Arxeoloji
turizm üzrə Aralıq dənizi yarmarkası” çərçivəsində ölkəmizdə arxeoloji tədqiqatlar və eləcə də bu istiqamətdə mövcud əməkdaşlıq
perspektivlərinə həsr olunmuş konfrans baş tutmuşdur. 31 oktyabr
2014-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının “xüsusi qonaq ölkə”
qismində iştirakı çərçivəsində milli mətbəx və musiqimizin təqdimatı
ilə “Azərbaycan gecəsi” baş tutmuşdur. Bundan əlavə tədbirdə İtalyan
və İngilis dillərində çapdan çıxmış “Azərbaycan arxeologiyası”
almanaxının, 4 növdə (“Orta əsr Şəmkir şəhəri”, “Orta əsr Ağsu
şəhəri”, “Göytəpə neoloit kəndi” və “Qədim Qəbələ yaşayış yeri”)
virtual turların daxil olduğu multimediya məhsullarının, eləcə də “Qobustan-minilliyin kitabı” və “İrs-Patimonio” jurnalının İtalyan dilində
olan xüsusi buraxılışının təqdimatı həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 29
oktyabr 2013-cü il tarixli 14 nömrəli Sərəncamına əsasən 24 oktyabr
tarixində Salyan şəhərinin yaxınlığında yerləşən Muğan Babazanlı
abidələrinin 2800 illiyinin qeyd olunması ilə əlaqədar Salyan
şəhərində təntənəli “Şəhər Günü” keçirilmişdir. Tədbirdə millət
vəkilləri, müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri, alimlər, Almaniya, Kuba, Belarus, Latviya, Litva, Polşanın Azərbaycandakı
fövqəladə və səlaiyyətli səfirləri, rayon ictimaiyyəti iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş 21
dekabr 2012-ci il tarixli Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair mədəni irslə bağlı “Azərbaycan Respublikasın46
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da mədəni irs nümunələrinin qorunması, bərpası və istifadəsi”, “Tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorunması və onlardan istifadə qaydalarının pozulmasına görə inzibati xətalar haqqında sənədlər və onların
tərtib olunması”, “Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət sahəsində
dövlət monitorinqinin həyata keçirilməsi”, “Mədəniyyət təsisatlarına
xüsusi statusların verilməsi”, “Azərbaycan Respublikasında milli
mədəni irsə, o cümlədən muzey, arxeologiya, etnoqrafiya, kitabxana,
kino fondlarına və ya arxivlərinə aid mədəni sərvətlərin üzünün
köçürülməsi, çoxaldılması, onların əsasında suvenirlərin, çap məhsullarının istehsalı”, “Mədəni sərvətlərdən aztəminatlı əhali, əlillər və
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar, müharibə iştirakçıları tərəfindən güzəştli istifadə qaydası”, “Qeyri-hökumət təşkilatları
tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi”, “Peşəkar yaradıcılığın meyarları”nın təsdiq edilməsi
haqqında”, “Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təqdimat, beynəlxalq
mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar mədəni sərvətlərin
müvəqqəti ixracı” və s. qaydaların layihələri hazırlanmışdır.
Nazirliyin “Şəmkir, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən,
Göygöl, Goranboy rayonlarındakı abidələrin vəziyyəti haqqında”
Kollegiyası keçirilmişdir.
“Mədəni irsin qorunması və səmərəli idarə edilməsi sahəsində
Mədəniyyət və Turizm nazirliyinə dəstək” adlı Avropa İttifaqının
“Tvininq” layihəsinin qəbuluna nail olunmuş və hazırda layihənin
həyata keçirilməsi ilə bağlı işlər aparılır.
Respublikanın ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin, həmçinin qoruqların istiqamətlərini və məsafələrini göstərən yol
nişanları hazırlanıb quraşdırılmışdır. 2010-cu ildən quraşdırılan yol
nişanlarında tələb olunmuş təmir və rənglənmə işləri aparılmışdır.
Hesabat dövründə tarix-mədəniyyət qoruqlarının sərhədlərini və
mühafizə zonalarını əks etdirən xəritələrin hazırlanması istiqamətində
görülən işlər də davam etdirilmişdir. Belə ki, “Yuxarı Baş” Dövlət
tarix-memarlıq qoruğunun xəritəsi hazırlanmış, “Avey” Dövlət tarixmədəniyyət və “Şabran şəhəri” qoruqlarının yekun xəritələrinin
hazırlanması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.
Bakı şəhərinin Baş Planının icrasının təmin edilməsi ilə əlaqədar
Yasamal rayonu ərazisində Azərbaycan prospekti, Nəriman
Nərimanov prospekti, Əlibəy Hüseynzadə və Tolstoy küçələri, habelə
Nəriman Nərimanov, Cəfər Cabbarlı, Şıxəli Qurbanov və (Azərbaycan) H.Hacıyev küçələri istiqamətindəki ərazidə yerləşən bir sıra
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin köçürülməsi işlərinin həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar ərazidə yerləşən tarix və mədəniyyət
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abidələrinin inventarlaşdırılması işi aparılmışdır.
Rayon ərazisində abadlıq işlərinin aparılması ilə əlaqədar
Azərbaycan və Nəriman Nərimanov prospektləri, Zərgərpalan, Əli
bəy Hüseynzadə və Tolstoy küçələrinin perimetri daxilində olan
abidələrin mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq komissiya yaradılmışdır.
“Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və
daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi Qaydaları”nda
dəyişiklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10
fevral 2012-ci il tarixli 590 nömrəli Fərmanı ilə Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi ünvanların yeni qaydalar əsasında verilməsinə nazirlik mövqeyini bildirilmiş və yeni təkliflər təqdim edilmişdir.
“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 10 aprel 1998-ci il tarixli 470-IQ nömrəli
Qanununun 7-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən: “Təsdiqlənmiş
siyahıdan abidənin çıxarılması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
(Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin)
təklifi əsasında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi nəzərə
alınmaqla, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı (Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti) tərəfindən həyata keçirilir.”
13-17 oktyabr 2014-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində «Avropa
irs günlərinin qeyd edilməsi: Bakı-2014» adlı tədbir keçirilmişdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Avropa Şurasının və Avropa
İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə sözügedən təşkilatların
“Avropa İrs Günləri” layihəsinin icrası üzrə üzv ölkələrin
koordinatları, yerli və xarici ekspertlər iştirak etmişdir. Tədbir
çərçivəsində «İcmalar irsi formalaşdırır: Azərbaycan simaları»
mövzusunda fotosərgi də təşkil edilmişdir.
09-14 oktyabr 2014-cü il tarixində İtaliyanın Florensiya
şəhərində keçirilmiş İCOMOS Baş Assambleyası çərçivəsində
İCOMOS Azərbaycan təşkilatı üzv kimi İCOMOS sıralarına qəbul
edilmişdir.
İl ərzində əlamətdar günlərdə bütün qoruqlarda “Açıq qapı”
günləri keçirilmişdir.
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KİNEMATOQRAFİYA
2014-cü ildə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında istehsalı başa çatmış“ Qisas almadan ölmə”, “Axırıncı
dayanacaq”, “Axınla aşağı”, “Nabat” bədii filmləri, “İnikas”, “Sonuncu” və “Sirr” qısametrajlı bədii filmləri, həmçinin “Tarın sədaları.
Mansurovlar” və “Çempion” sənədli filmləri, eləcə də “Motivlər”
gənclər kinoalmanaxına daxil olan 3 film – “20-ci mərtəbə”,
“Qonşular” və “Kədərim mənim” adlı qısametrajlı bədii filmlər təhvil
verilmişdir. Adları çəkilən filmlər arasında “Sonuncu”, “Nabat”,
“Axınla aşağı” il ərzində iyirmiyə yaxın ən mötəbər beynəlxalq festivallarda uğurla iştirak etmişdir. “Azərbaycanfilm“də çəkilən
“Qırmızı bağ”, “Xeyir ilə Şərin rəqsi”, “İçəri Şəhər”, “Dəyərli adlar”,
“Əsgərin şücaəti” bədii filmləri və “Ağır illər...xoş xatirələr” sənədli
filmi istehsalın müxtəlif mərhələsindədir.
“Azərbaycanfilm” kinostudiyası gənc kinematoqrafçılar üçün
“yenifilm.az” qısa filmlər müsabiqəsini elan etmişdir. Müsabiqədə
qalib gələn bir neçə istedadlı gənc ssenaristin işləri əsasında ilin sonunda növbəti gənclər almanaxının yaradılmasına başlanılmışdır.
Hesabat ilində ölkə başçısının Sərəncamları əsasında “Mən
Bakını sevirəm” (“Əliş Ləmbəranski”) və “Xəlvətdə qalmış müdrik”
(“Səyid Yəhya Bakuvi”) sənədli filmləri çəkimişdir.
Cari ildə “Salnamə” studiyasında istehsal olunan “Qalibiyyət”
(“Qılıncoynadan İlqar Məmmədov”), “Vətən qeyrəti” və “Dağlar qoynunda şəhər” (“Lahıc etüdləri”), “Qafqazdan Appeninə”sənədli
filmləri təhvil verilmişdir. 3D formatda “Cırtdan və Sehrli xalat” cizgi
filmi, “Şərəf və vicdan” (“Hüseyn xan Naxçıvanski”),“Naftalan neft
fenomeni”, “Həyatdan sonra həyat”, “Naxçıvan.az” adlı sənədli
filmlər üzərində işlər davam edir.
“Yaddaş” studiyasında “Müharibə uşaqları”, “Tarixin daş
salnaməsi” (“Qafqaz Albaniyasının memarlığı”), “Aşiqi-sadiq”
(“Lətif Feyzullayev”), “Çay bir aləm”, “Qobustan kölgələri” və
“Sevinc bəxş edən insan” sənədli filmləri təhvil verilmişdir. “Ləziz
dad” və “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” silsiləsindən 15 sənədli
film üzərində işlər davam edir. Milli qəhrəmanlara həsr olunmuş
filmlər onların doğulduqları şəhər və qəsəbələrdə, oxuduqları
məktəblərdə və digər təhsil ocaqlarında nümayiş etdirilərkən böyük
rəğbətlə qarşılanır və gənc tamaşaçılarda vətənpərvərlik hisslərinin
artmasına kömək edir. Belə ki, “Milli Qəhrəmanlar” sənədli filmlər
həftəsi çərçivəsində Masallıda Səfəralı Məmmədov haqqında çəkilmiş
49

Hesabat_2014_son_Layout 1 12.03.2015 14:59 Page 50

“Qəhrəman polis”, Qaxda Cavanşir Rəhimova haqqında “Cavanşir”,
Göyçayda Yuri Kovalyov haqqında “Azərbaycanlı Yura”, Xaçmazda
Yavər Şahbazov haqqında “Bitməyən ömür”, Bakıda Gültəkin
Əsgərova haqqında “Gültəkin”, Oğuzda Koroğlu Rəhimov haqqında
“Vətənim mənim”, Ağdamda Asif Məhərrəmov haqqında “Haqqa
söykənən həyat”, Qubada Albert Aqarunov haqqında “Dostuma
məktub”, Biləsuvarda Mübariz İbrahimov haqqında “Mübarizlik
zirvəsi”, Bakıda Rasim İbrahimov haqqında “Adadan başlayan yol”,
Sumqayıtda Mətləb Quliyev haqqında “Həsrətlə cənnətdə
qovuşanlar”, Bakıda Məzahir Rüstəmov haqqında “Xatirələrdə
yaşayan ömür”, Bakıda Əfqan Hüseynov haqqında “Qəhrəman”
sənədli filmlərinin təqdimatları keçirilmişdir.
“Azanfilm” studiyasında istehsal edilən “Ən güclü kimdir” və
“Köhnə mismar” cizgi filmləri təhvil verilmişdir. “Rənglər”cizgi filmi
üzərində tamamlama işləri gedir. Bu film azyaşlı uşaqlar üçün “Gəlin
birgə öyrənək” maarifləndirici filmlər silsiləsinin birinci filmidir.
“Əlifba”, “Mən saymağı öyrənirəm” filmlərinin çəkilişinə hazırlıq
işləri aparılır. Tanınmış rusiyalı rejissor Tofiq Şahverdiyevin “Azanfilm”də bu il çəkdiyi “Lahıc” sənədli filmi artıq bir neçə beynəlxalq
turizm filmləri festivallarına təqdim olunmuşdur.
Dövlət studiyalarının istehsal etdikləri sənədli filmlərin
əksəriyyəti tamaşaçılara təqdim edildikdən sonra müxtəlif beynəlxalq
kinofestivallara, o cümlədən turizm üzrə ixtisaslaşdırılmış festivallara
təqdim olunur.
“Debüt” studiyasında “Keçmişdən gələn zəng” adlı qısametrajlı
bədii film və “Rast. Niyazi” (“Maestro”) sənədli film təhvil
verilmişdir. Sentyabr ayında istehsala buraxılan “Pitsa və Bethoven”
adlı qısametrajlı bədii filmi üzərində işlər tamamlanır.
Cari ildə “Kino istehsalı sahəsində müəlliflərin və digər yaradıcı
və qeyri-yaradıcı işçilərin qonorar və əmək haqları üzrə tariflərin
tətbiq olunması qaydaları”nın layihəsi işlənib hazırlanmışdır. Yeni
qaydaların tətbiq olunması nəticəsində büdcə vəsaitinin xərclənməsinə
nəzarəti gücləndirilmək mümkün olacaqdır.
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının təşəbbüsü ilə keçirilmiş
“Xəzər-2014” layihəsində Avropanın tanınmış kino prodüserərinin
iştirakı ilə gənc rejissor və ssenaristlərin maraq kəsb edən kino
layihələri üzərində birgə iş aparılmış, ən yaxşı layihələr müəyyən
edilmişdir. 21 avqust - 6 sentyabr tarixində Nizami Kino Mərkəzində
polşalı tanınmış kinematoqrafçılarla sənədli kino sahəsində çalışan
gənc rejissorların iştirakı ilə “Bakı sübhdən günbatanadək” praktik
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təlim kursu layihəsi həyata keçirlimişdir. 2015-ci ilin əvvəlində kurs
iştirakçılarının birgə çəkdikləri tammetrajlı sənədli filmin premyerası
baş tutacaqdır.
25-29 iyun tarixində II Bakı Beynəlxalq Turizm Filmləri
Festivalı keçirilmişdir. Festivala 55 ölkədən 405 film təqdim
olunmuşdur. Birinci Avropa Oyunlarına hazırlıq çərçivəsində 18-21
noyabrda keçirilmiş II Beynəlxalq İdman filmləri Festivalı 33 ölkədən
115 film qəbul etmişdir. İctimaiyyətin marağına səbəb olmuş
festivalların müsbət nəticələrindən biri Azərbaycanın prodüser
mərkəzlərinin, televiziya kanallarının, eləcə də ayrı-ayrı rejissorların
turizm və idman mövzularına daha fəal qatılması ilə bağlıdır. Belə ki,
müsabiqə proqramlarında filmlərimiz xeyli çox sayda təmsil
olunmağa başlamışdır. Eyni zamanda digər ölkələrdə keçirilən analoji
festivallarda iştirak edən filmlərimizin sayı artmışdır.
Fevralın 26-da Nizami Kino Mərkəzində rejissor Samir
Kərimoğlunun “Salnamə” studiyasında çəkdiyi “Mən evə qayıdıram”
bədii filminin təqdimatı keçirilmişdir. Xocalı soyqırımı günündə
Qarabağ müharibəsinin dramatik səhifələrindən biri haqqında bəhs
edən filmin nümayişi ictimaiyyət tərəfindən və kütləvi informasiya
vasitələrində rəğbətlə qarşılanmışdır.
Fevral ayında Nizami Kino Mərkəzində rejissor Oktay MirQasımın “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında çəkdiyi “Qisas almadan
ölmə” bədii filminin təqdimatı olmuşdur. Həmin film Kazan
Müsəlman Kinosu Festivalında “Ən yaxşı rejissor işinə görə”
mükafatını qazanmışdır.
Avqustun 2-də Nizami Kino Mərkəzində Milli Kino Günü ilə
əlaqədar təşkil olunmuş tədbirdə “Nabat” filminin təqdimatı keçirilmişdir. “Nabat” ilk Azərbaycan filmidir ki, Venesiya Beynəlxalq
Kinofesivalının müsabiqə proqramında iştirak etmişdir. Film daha
sonra Tokio, Manheym və başqa festivallarda uğurla nümayiş etdirilib.
Kino günündə Azərbaycan filmlərinə çəkilmiş dekor və geyim
eskizlərindən ibarət sərgi nümayiş etdirilmiş, uzun illər kinematoqrafiya sahəsində fəal çalışmış əmək veteranları, eləcə də film
istehsalında fərqlənmiş kino mütəxəssisləri mükafatlandırılmış,
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının gənclər arasında keçirdiyi
“Yenifilm.az” müsabiqəsinin qalibləri diplomlarla təltif edilmişlər.
İl ərzində bir neçə xarici kinofestivalda, o cümlədən Karlovı Varı
festivalının müsabiqə proqramlarının birində nümayiş etdirilmiş, rejissor Asif Rüstəmovun “Axınla aşağı” bədii filminin təqdimatı dekabr
ayında Nizami Kino Mərkəzində baş tutmuşdur.
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Ümumiyyətlə, “Azərbaycanfilm”də və digər studiyalarda
çəkilmiş filmlər hesabat ilində beynəlxalq kinofestival həyatına fəal
qatılmışlar. Bu il filmlərimiz Kann, Karlovı Varı, Çikaqo, London,
İzmir və otuza qədər digər kinofestivalda iştirak etmiş, mükafatlara,
o cümlədən əsas mükafatlara layiq görülmüşlər.
Mayın 14-dən 25-dək keçirilən 67-ci Kann kinofestivalında
növbəti dəfə Azərbaycan pavilyonu təşkil olunmuşdur. Azərbaycan
kinosu tarixində ilk dəfə olaraq “Sonuncu” bədii filmi Kann
festivalının əsas müsabiqə proqramlarından olan “Qısa metr”
proqramına, “Ayrı” bədii filmi isə “Rejissor ikihəftəliyi” proqramına
daxil olmuş və festivalda nümayiş etdirilmişdir. Kann festivalında
kino mütəxəssislərinin iştirakı kino sahəsində beynəlxalq əlaqələr qurmaq, həmçinin birgə layihələrin işlənib hazırlanmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Hesabat ili ərzində Şamil Əliyevin “Çölçü” bədii filmi 8
beynəlxalq kinofestivalın iştirakçısı olmuş və bir neçə mükafat
qazanmışdır.
Azərbaycanın görkəmli mədəniyyət, eləcə də dövlət xadimlərinə
həsr olunmuş filmlər sislsiləsinin yaradılması davam edir. Mart ayında
Nizami Kino Mərkəzində “Azanfilm” studiyasının istehsalı olan və
tanınmış heykəltəraş Həyat Abdullayevanın həyat və yaradıcılığına
həsr olunmuş “Gözümün işığı və ya Qəribə heykəltəraş ömrü” sənədli
filminin təqdimatı və sənətkarın Dövlət Rəsm Qalereyasında
saxlanılan əsərlərindən ibarət sərgi təşkil olunmuşdur. Həmin ayda
“Üns” Yaradıcılığ Səhnəsində “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında
Xəyyam Abdullayev və Elməddin Alıyevin istedadlı rəssam Məryəm
Ələkbəri haqqında çəkdikləri “Məryəm” (“Sirr) bədii-sənədli filminin
təqdimatı keçirilmişdir.
Oktyabrın 14-də rejissor Adil Azayın Seyid Yəhya Bakuvinin
həyatından bəhs edən “Xəlvətdə qalmış müdrik” sənədli filminin,
oktyabrın 24-də rejissor Tofiq İsmayılovun “Müslüm Maqomayev
haqqında xatirələr” sənədli filminin təqdimatı keçirilmiş və M.Maqomayevin həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotosərgi təşkil
olunmuşdur. Noyabrın 14-də Heydər Əliyev Sarayında rejissor Cəmil
Fərəcovun Əliş Ləmbəranskinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Mən
Bakını sevirəm” sənədli filminin təqdimatı, dekabrın 18-də
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində rejissor Nonna Müzəffərovanın
“Rast. Niyazi” sənədli filminin təqdimatı keçirilmiş və maestro
Niyazinin həyatının müxtəlif anlarını əks etdirən fotosərgi təşkil
olunmuşdur.
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Komediya janrına aid filmlərə diqqətin artırılması məqsədilə
“Azərbaycanfilm”də rejissor Fikrət Əliyev “Axırıncı dayanacaq”
bədii filmini çəkmişdir, həmin filmin təqdimatı oktyabrın 17-də baş
tutmuş və tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.
Noyabrın 25-26-da Nizami Kino Mərkəzində Türkiyə
Mədəniyyət Günləri çərçıvəsində türk filmlərinin nümayişi
keçirilmişdir. Daha sonra burada Koreya Kinosu Festivalı təşkil
olunmuşdur.
Dövlət Film Fondu fevralın 21-də kinorejissor, Xalq Artisti
Tofiq Tağızadənin 95 illik, martın 4-də Xalq Rəssamı Məmmədağa
Hüseynovun 85 illik, martın 14-də Xalq Artisti Lütfəli Abdullayevin
100 illik, martın 19-da görkəmli kinooperator Xan Babayevin 100
illik, aprelin 18-də Xalq Artisti Ağahüseyn Cavadovun 120 illik, aprelin 30-da kinorejissor Niyazi Bədəlovun 105 illik, iyunun 2-də Xalq
Artisti Məlik Dadaşovun 90 illik, iyulun 12-də SSRİ Xalq Artisti
Əjdər İbrahimovun 95 illiyi ilə əlaqədar xatirə gecələri təşkil etmişdir,
həmçinin noyabr ayında rejissor Kamil Rüstəmbəyovun, dekabr
ayında isə rejissor Şamil Mahmudbəyovun 90 illik yubileylərinə həsr
olunmuş xatirə gecələri keçirilmişdir. Bu qəbildən olan tədbirlər
arasında avqustun 14-də Nizami Kino Mərkəzində Xalq Artisti
Şahmar Ələkbərova həsr olunmuş xatirə gecəsini qeyd etmək olar.
Gecədə Şahmar Ələkbərovun həyat və yaradıcılığını əks etdirən
fotosərgi nümayiş etdirilmişdir. Həmçinin, noyabrın 12-də “Sehrli
xalat” bədii filminin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş gecə keçirilmiş
və filmin çəkiliş prosesini əks etdirən fotosərgi nümayiş olunmuşdur.
Fevral ayında ABŞ-da Azərbaycan-Nyu-York Assosiasiyasının
dəstəyi ilə “Cavadxan” bədii filminin nümayişi təşkil edilmişdir.
Mirzə Fətəli Axundovun həyatından bəhs edən “Sübhün səfiri”
filminin təqdimatı oktyabr ayında Macarıstanda keçirilmişdir.
Dekabrın 19-da Nizami Kino Mərkəzində il ərzində kinematoqrafiya sahəsində görülmüş işlərlə bağlı hesabat xarakterli mətbuat
konfransı keçirilmişdir.
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NƏŞRİYYAT, REKLAM,
İNFORMASİYA VƏ KİTABXANA İŞİ
Hesabat dövründə cəmiyyətin intellektual, estetik və əxalqi
kamilləşməsində mühüm rol oynayan, xalqımızın yetişdirdiyi
mədəniyyət, incəsənət, ictimai və elm xadimlərinin yaratmış olduğu
zəngin mədəni, ədəbi, bədii, ictimai-elmi, mənəvi irsin qorunub
saxlanılması, təbliği və gələcək nəsillərə ötürülməsində xüsusi önəm
daşıyan nəşriyyat, kitabxana o cümlədən reklam və informasiya işi
sahəsində müxtəlif nəşrlər, tədbirlər, konfranslar, sərgilər və
müsabiqələr həyata keçirilmişdir.
4 yanvar 2014 tarixli “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik
yubileyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına uyğun olaraq müvafiq qurumların təklifləri
nəzərə alınmaqla Tədbirlər Planı hazırlanmışdır. Tədbirlər Planı üzrə
7 fevral 2014-cü il tarixində Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş təntənəli
yubiley gecəsi keçirilmiş, bir sıra beynəlxalq və respublika
əhəmiyyətli elmi-praktik konfranslar təşkil olunmuş, “Naxçıvan 90
il” kataloqu nəşr edilmişdir. İl ərzində Respublikanın bütün elm, təhsil
və mədəniyyət ocaqlarında və ölkəmizin xaricdəki səfirliklərinin
təşkilatçılığı ilə müxtəlif təbirlər həyata keçirilmişdir.
Cari ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq
Sərəncamlarına uyğun olaraq tədbirlər planları hazırlanmış və icra
olunmuşdur. Bu Sərəncamlara əsasən həm ölkəmizdə, həm də xaricdə
müxtəlif tədbirlər təşkil edilmişdir. Ölkəmizdə yanvarın 31-də
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin – 130, aprelin 25-də Əli bəy
Hüseynzadənin – 150, iyunun 20-də Abbasqulu Ağa Bakıxanovun –
220, sentyabrın 24-də Mirzə Şəfi Vazehin – 220, oktyabrın 1-də
Qılman İlkinin – 100, oktyabrın 20-də Hüseyn Arifin – 90, noyabrın
25-də Rəfiq Zəka Xəndanın – 75, dekabrın 10-da Nəbi Xəzrinin – 90
illik təntənəli yubiley tədbirləri keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamlarına əsasən dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətinə
xüsusi töhfələr vermiş görkəmli ədiblərimizin yubiley tədbirləri
respublikamızda və onun hududlarından kənarda geniş şəkildə qeyd
edilmişdir.
Cari ilin 16 aprel tarixində TÜRKSOY çərçivəsində İstanbul
Universitetinin Gözəl Sənətlər Bölümünün Konfrans Salonunda
Azərbaycan ictimai fikrinin və türk dünyasının görkəmli
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nümayəndəsi, tanınmış maarifçi və yazıçı-publisist Əli bəy
Hüseynzadənin anadan olmasının 150 illiyinə həsr olunmuş tədbir
keçirilmişdir. Tədbirdə mədəniyyət və turizm nazirinin birinci
müavini Vaqif Əliyev, TÜRKSOY-un Baş Katibi Düsen Kaseinov, İstanbul Universitetinin prorektoru Şafak Sahir Karamehmetoğlu, İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinin dekanı, professor
Mustafa Özkan, Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırmaçısı, professor
Azər Turan, türkiyəli professorlar İbrahim Yıldırım və Halil Bal geniş
məruzələrlə çıxış edərək mütəfəkkirin zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti
haqqında iştirakçılara məlumat vermiş, maraqlı faktlar səsləndirmişlər. Eyni zamanda tədbirdə incəsənət ustaları tərəfindən
görkəmli maarifçinin şeirlərindən, Azərbaycan milli musiqisindən
nümunələr ifa edilmişdir.
Oktyabr ayının 10-da görkəmli Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi
Vazehin 220 illik yubileyi münasibətilə Frankfurt Beynəlxalq Kitab
Sərgisi çərçivəsində xüsusi tədbir keçirilmişdir. Tədbirə mədəniyyət
və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev, Azərbaycanın
Almaniyadakı Səfirliyinin müşaviri Rizvan Nəbiyev, Əməkdar
incəsənət xadimi, şair Çingiz Əlioğlu və M.Ş.Vazeh irsinin
tədqiqatçısı Elnur Həsənov, Alman ictimaiyyətinin, Azərbaycan,
Türkiyə diasporalarının təmsilçiləri və MDB ölkələrindən
nümayəndələr qatılmışdır. Çıxışçılar ölkəmizdə mədəniyyətin bütün
sahələrinin inkişafına, mədəniyyət xadimlərinin irsinin qorunub
saxlanmasına və təbliğinə ölkə başçısı İlham Əliyev cənablarının xüsusi diqqətindən, dövlət qayğısından bəhs etmiş, şairin yaradıcılığı
barədə ətraflı məlumat vermişlər.
Noyabrın 25-də Ankarada, Türkiyə Milli Kitabxanasının konfrans salonunda TÜRKSOY çərçivəsində Azərbaycanın Xalq yazıçısı,
görkəmli dramaturq İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi münasibətilə
beynəlxalq konfrans və ədibin həyat və yaradıcılığını əks etdirən foto
və kitab sərgisi təşkil edilmişdir. Mərasimdə Azərbaycan Respublikası
mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev, TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinov, Türkiyənin xarici işlər naziri
Mövlud Çavuşoğlu, Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru Zülfi
Toman, millət vəkili, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov, professor Nizaməddin Şəmsizadə və Ərzurum Atatürk Universitetinin
ədəbiyyat fakültəsinin dekan müavini, professor Sədat Adıgözəl,
Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Faiq Bağırov, Azərbaycan Milli
Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov, Avrasiya Yazarlar Birliyinin
rəhbəri Yaqub Öməroğlu, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri
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Azər Paşa Nemətov, Xalq artisti Amaliya Pənahova, UNESCO üzrə
Azərbaycan Milli Komissiyasının katibi Günay Əfəndiyeva və
başqaları iştirak etmişlər. Çıxışçılar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına uyğun olaraq İlyas Əfəndiyevin yubileyi ilə
bağlı silsilə tədbirlərdən, həyat və yaradıcılığından, ədibinin yubileyinin Ankarada qeyd olunmasının əhəmiyyətindən və Azərbaycan
ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, teatr sənətinə verdiyi töhfələrindən söz
açıblar. Sonda İlyas Əfəndiyevin “Mənim günahım” əsərinin
tamaşasından parça nümayiş olunub.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları ilə yanaşı,
Nazirliyin müvafiq əmrləri ilə aprelin 24-də Taras Şevçenkonun –
200, iyunun 5-də Vaqif Səmədoğlunun – 75, sentiyabrın 12-də Zeynal
Xəlilin – 100, noyabrın 26-da Əli Tudənin – 90, dekabrın 5-də Çingiz
Əlioğlunun – 70 illik təntənəli yubiley tədbirləri təşkil edilmişdir.
4 mart 2014-cü il tarixində isə Qırğız Respublikasının paytaxtı
Bişkek şəhərində Azərbaycanın Xalq Yazıçısı Anarın 75 illik
yubileyinə həsr olunmuş “Anarla görüş” tədbirində Azərbaycan
ziyalılarının və incəsənət ustalarının iştirakı təmin edilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”nın
müvafiq maddələrinin icrası, nəşriyyat sahəsində mövcud
problemlərin həlli istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, “Nəşriyyat işi
haqqında” Qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi
ilə yanaşı ölkədə fəaliyyət göstərən və poliqrafiya imkanları, peşəkar
seçim səviyyəsi gündən-günə yüksələn özəl nəşriyyatların, poliqrafiya
müəssisələrinin fəaliyyətinə dövlət dəstəyi vermək, yaradıcı
təşəbbüsləri stimullaşdırmaq, çap məhsullarının reklam, yayım və
satış mühitini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə “Azərbaycan
Respublikasında nəşriyyat-poliqrafiya işinin və kitab sənətinin 20152020-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” hazırlanıb Nazirlər
Kabinetinə təqdim olunmuşdur.
Ölkədə cəmi bir nüsxə qalmış zəruri kitabların bərpası
məqsədilə 2014-cü ildə də bir sıra işlər görülmüşdür. Kitabxanalarda
araşdırma aparılmış və yeddi adda kitab (E.Kozubskiy “İstoriya
qoroda Derbenda” (II cild), E.Kozubskiy “İstoriya qoroda Derbenda”
(III cild), “Kolonialnaya politika” (I cild), “Kolonialnaya politika” (II
cild), “Kolonialnaya politika” (III cild), Q.Gül “Meteorologiya və
iqlimşünaslıq”, M.Axundov “Darvinizm və təkamül təliminin tarixi”)
müəyyənləşdirilərək “Bərpanəşr” layihəsi çərçivəsində təkrar nəşr
edilmişdir.
Eyni zamanda, hesabat dövründə milli mədəniyyətin təbliği,
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dünya ədəbiyyatından nümunələrin oxuculara çatdırılması, uşaq,
musiqi və incəsənət məktəblərinin tələbatının ödənilməsi məqsədilə
M.Ə.Rəsulzadə “Seçilmiş əsərləri” (5 cilddə), Hüseyn Cavid
“Seçilmiş əsərləri” (rus dilində), “Dramları” (4 cilddə, türk dilində)
İ.Əfəndiyev “Geriyə baxmağa dəyər”, “Ömür davam edir”,
Q.Qarayev “II simfoniya”, M.Ş.Vazeh “Məhəbbət təranələri”,
“Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünasları” seriyasından 18 adda
kitabça, S.Nəzərli “Hidayət: günlər... aylar... illər...”, S.Sadiq “Mexseti
Qyandjavi. Rubai”, R.Şəfəq “Nizami Gəncəvi-870” M.Əlizadə
“Elçinin teatr dünyası”, H.Quliyev “Məhəmməd Əmin Rəsulzadə”,
M.Səməd “Səsin sehri və rəngi”, Ə.Kərim “Seçilmiş əsərləri” (II cild),
V.Səmədoğlu “Seçilmiş əsərləri”, T.Bakıxanov “Qüdsinin musiqi
dünyası”, L.Quliyeva “Cahangir Cahangirov”, Ə.Əroğul “Aşıq Pəri”,
T.Şevçenko “Əkizlər” və “Rəssam” povestləri, “Xaqani küçəsi, 27”,
Ç.Ələsgərli “Sənətkar ömrü”, Ə.Qaflanoğlu “Dünyanı belə gördüm”,
S.Sultanov “Pyeslər məcmuəsi”, M.Çəmənli “Sənət haqqında
düşüncələr”, İ.Etibar “Sən dənizsən, gülüm”, İ.Rəhimli “Səhnədə
məliklik eşqi”, M.Y.Lermontov “Seçilmiş əsərləri” (Azərbaycan
dilində), L.N.Yeqorova, R.İ.Siroviç “Fortepianoda çalmaq üçün dərs
vəsaiti”, Yaşar “Müasir dünya dramaturgiyasından seçmələr”,
E.İbrahimov “Gürcüstan-Azərbaycan elləri”, Y.Əlioğlu “Qu quşunun
nəğməsi”, T.Vahid “Mədəniyyət haqqında məqalələr toplusu”,
H.Atakişiyev “Reklamın tarixi-tarixin reklamı” və sair bu kimi
kitablar olmaqla ümumilikdə 70 addan çox zəruri nəşr Nazirliyin
dəstəyi ilə işıq üzü görmüş, ingilis dilində “Molla Nəsrəddin” kitabı
nəşrə hazırlanmışdır.
Hesabat dövründə Nazirliyin tabeliyində olan dövlət kitabxana
fondunu zənginləşdirmək, nəşriyyatların və müəlliflərin fəaliyyətini
stimullaşdırmaq məqsədilə növbəti dəfə daxil olmuş müraciətlərə və
müvafiq komissiyanın seçiminə əsasən 309 adda 6735 nüsxə nəşr
məhsulunun alışı həyata keçirilmişdir.
Cari ilin 23-24 may tarixində MDB ölkələrinin “Dövri mətbuat,
kitab nəşri, kitab yayımı və poliqrafiya məsələləri üzrə” Dövlətlərarası
Şurasının təşəbbüsü ilə ənənəvi olaraq keçirilən “Kitab sənəti”
müsabiqəsində hər il olduğu kimi bu il də Azərbaycan kitabı böyük
uğurla çıxış etmişdir. Belə ki, müsabiqənin doqquz nominasiyasından
üçündə kitablarımız I yer ( Nigar Rəfibəyli “Məhəbbətim bölünmədi”,
Rəna Əfəndizadə “Rəhim Seyfullayev - memar”, Tahir Salahov
“Qrafika” və “Rəngkarlıq” ikicildliyi), iki kitabımız II yerə layiq
görüldü (A.N.Karlyukeviç “Dələ inşa yazır”, Neymət Kelimbetov
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“Ümidimi itirmək istəmədim”), bir kitabımız isə üçüncü yeri
qazanmışdır (A.Quliyev, Q.Cəbiyev, F.Xəlilli “Muradxan xəzinəsi”).
Xalq yazıçısı Elçinin “Nədir ömrün mənası” kitabı “Qran-Pri”
nominasiyasında, Xalq rəssamı Salxab Məmmədovun “Albom”u isə
“Mənim ölkəm “ nominasiyasında xüsusi mükafatlara layiq
görülmüşdür. Sentyabrın 5-də Moskva Beynəlxalq Kitab SərgiYarmarkası çərçivəsində MDB ölkələrinin XI Beynəlxalq “Kitab
sənəti” müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi
keçirilmişdir.
Qeyd etməyə dəyər ki, hər il olduğu kimi bu il də beynəlxalq
kitab sərgilərində Nazirliyin iştirakı ilə Azərbaycan kitabı uğurla
təmsil olunmuşdur. 5-9 fevral tarixində Minsk, 08-10 aprel tarixində
London, 24-27 aprel tarixində Budapeşt, 15-18 may tarixində Praqa,
3-7 sentyabr Moskva, 8-12 oktyabr Frankfurt, 8-11 noyabr İstanbul
şəhərlərində keçirilən Beynəlxalq Kitab Sərgisində nümayiş etdirilən
milli nəşr və çap məhsullarımız ziyarətçilərin böyük marağına səbəb
olmuş, ölkəmiz haqqında həqiqətlər dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılmışdır. Eyni zamanda 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək İlk
Avropa Oyunları ilə bağlı nəşr edilmiş dolğun informasiyanın əks
olunduğu buklet və broşürlər maraqlananlara paylanılmışdır.
Ölkəmizin mədəni irsi (tarixi-memarlıq abidələri, tarixmədəniyyət abidələri, monumental abidələr, dekorativ-tətbiqi sənət,
tarixi yerlər, tarixi ərazilər, arxeoloji abidələr və s.) və tarixmədəniyyət qoruqlarını təbliğ etmək, ölkə ictimaiyyətinin diqqətini
bu mövzuya yönəltmək məqsədi ilə “Mədəni irs və tarix-mədəniyyət
qoruqları” mövzusunda ən yaxşı məqalələr müsabiqəsi keçirilmiş, 10
iyun 2014-cü il tarixində “Four Seasion” mehmanxanasında qaliblərin
mükafatlandırma mərasimi təşkil olunmuşdur. Qaliblər pul mükafatı
və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xüsusi diplomları ilə təltif
edilmişdir.
Milli qeyri-maddi mədəni irsin qorunması mövzusunda qələmə
alınan elmi-publisistik məqalələri dəyərləndirmək, təbliğ etmək,
jurnalistləri bu mövzularda yazmağa həvəsləndirmək məqsədi ilə
“Çövkən - qədim atüstü Qarabağ oyunu” mövzusunda müsabiqə elan
edilmişdir.
8 dekabr 2014-cü il tarixində Azərbaycan Dövlət Mahnı
Teatrında Avrasiya Yazarlar Birliyi, TÜRKSOY, Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin təşkilatçılığı ilə III Beynəlxalq Mahmud Kaşğarlı
Hekayə Müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi
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keçirilmişdir. Mükafatlandırılma mərasimində Azərbaycan
Respublikası mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif
Əliyev, TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinov, Türkiyənin
Azərbaycandakı səfiri İsmail Alper Coşkun, Türkiyənin Əskişəhər
valisi Güngör Azim Tuna, Türkiyə Respublikası mədəniyyət və turizm
nazirinin yardımçısı Nihat Gül, Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq
yazıçısı Anar, Türkiyənin Azərbaycandakı mədəniyyət və tanıtım
müşaviri Seyid Əhməd Arslan iştirak etmişlər.
2015-ci ilin 16-18 sentyabr tarixində keçirilməsi nəzərdə tutulan
IV Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasına hazırlıq işləri
görülmüşdür. Bununla bağlı olaraq III Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi
Yarmarkası zamanı yaradılmış www.bakubookfair.com veb saytının
fəaliyyəti təmin edilmişdir.
Dövr ərzində Nazirliyin tabeliyində olan “Mədəniyyət” qəzeti
və “Mədəni həyat” jurnalı vaxtlı-vaxtında nəşr olunmuş, öz
səhifələrində ölkəmizin mədəni həyatında baş verən hadisələrə dair
maraqlı yazılar dərc etmişdir.
Hesabat dövründə kitabxana-informasiya sahəsində görülən
işlər sözügedən istiqamətin yeni mərhələyə qədəm basması üçün
zəmin yaratmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2008-ci il 6 oktyabr tarixli 3072 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 20082013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın Tədbirlər Planının
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən görülmüş işlər barədə müvafiq dövlət orqanlarına ətraflı məlumat verilmiş, müxtəlif sorğu və
arayışlar hazırlanıb göndərilmişdir.
“Dövlət Proqramı”nın icra müddətinin başa çatdığını nəzərə
alaraq mövcud vəziyyəti təhlil edib dəyərləndirmək, qarşıdakı
vəzifələri müəyyənləşdirmək məqsədi ilə aprelin 29-da Azərbaycan
Milli Kitabxanasında “Azərbaycan kitabxanaçılarının Ümumrespublika müşavirəsi” baş tutub. Tədbir çərçivəsində ümummilli lider
Heydər Əliyevin məzarının ziyarəti, daha sonra ölkə kitabxanalarının
fəaliyyətinə həsr olunmuş foto və kitab sərgilərinə baxış, “Kənd
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi” pilot layihəsinin və Milli Kitabxanada tətbiq olunan “ALİSA” proqramının təqdimatı, ən sonda isə bir
neçə aparıcı kitabxanalarda seksiyalar üzrə iclasları keçirilmişdir.
3-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçısı, Pakistan Milli Kitabxanasının direktoru Azərbaycan Respublikasının
Pakistandakı Səfirliyinə müraciət edərək, Pakistan Milli Kitab59
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xanasına ingilis dilində Azərbaycan haqqında filmlərin göndərilməsini
xahiş etmiş, bununla əlaqədar Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti,
iqtisadiyyatı, coğrafiyası, ədəbiyyatı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və s. mövzuları əks etdirən ingilis dilində olan
filmlərin Azərbaycan Respublikasının Pakistandakı Səfirliyinə
göndərilmişdir.
“ADA” Universitetinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə
birgə 2014-cü ilin 1-2 aprel tarixində “Kitabxana-İnformasiya
sahəsində əldə edilmiş nəzəri və təcrübi nailiyyətlərin tətbiqi”
mövzusunda I Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilmişdir. Elmi konfransda şəhər və rayon MKS-lərinin rəhbərləri və aparıcı
mütəxəssisləri iştirak etmişdirlər. Konfransda müasir kitabxanaların
inkişafı, oxuculara elektron xidmətin göstərilməsi və Azərbaycanın
kitabxana-informasiya sahəsinin inkişaf strategiyası müzakirə
edilmişdir.
Qeyd etməyə dəyər ki, Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti
quruculuğu şəraitində Azərbaycan Milli Kitabxanasının rolu
artmaqdadır. Bu məqsədlə Azərbaycan Milli Kitabxanasının nəzdində
kitabxananın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən, elmitədqiqat və nəşriyyat fəaliyyətinin perspektivlərini müəyyən edən,
kitabxananın işinin və strukturunun dövrün tələblərinə uyğun
qurulmasına kömək məqsədilə kitabxanaların Elmi şurası
yaradılmışdır.
Hasabat dövründə Maliyyə Nazirliyinin keçirdiyi monitorinqlər
əsasında bir çox kənd kitabxana filiallarında nöqsanlar aşkar
olunmuşdur. Məsələ ilə əlaqədar, rayon və şəhər mədəniyyət və turizm (idarələrinə) şöbələrinə müvafiq məktublar göndərilmiş, ilkin
olaraq bağlanması və birləşdirilməsi zəruri olan kitabxana filiallarına
dair siyahılar alınmışdır.
Kəndlərin sosial və mədəni inkişafına, Azərbaycanın tariximədəni irsinin qorunub saxlanmasına kömək edən kənd kitabxanaları
yaşayış məntəqələrinin sosial strukturunun, əhalinin ictimai həyatının
ayrılmaz və əhəmiyyətli hissəsidir. Kənd sakinlərinin informasiya və
bilik, fasiləsiz təhsil mənbəyi, əhaliyə və onun tələbatına maksimum
dərəcədə yaxın olan kənd kitabxanaları həm də sosial kommunikasiya
funksiyalarını yerinə yetirən sabit və münasib mədəniyyət
müəssisələri kimi qalır. Bu sahədə Nazirlik tərəfindən bir neçə ölkənin
təcrübəsi öyrənilmiş və məlum olmuşdur ki, Rusiya Federasiyasında,
İspaniyada, Yunanıstanda, Çində və s. “Kənddə modern kitabxanaların
yaradılması” layihəsi həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Respubli60
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kasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi kənd yerlərində yaradılması
nəzərdə tutulan “Kitabxana – İnformasiya Mərkəzi” layihəsinə dair
təkliflər hazırlamışdır.
Dövlət Proqramının müvafiq bəndinin, habelə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” 2007-ci il 20 aprel tarixli
Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və
YUNESKO-nun “İnformasiya hamı üçün” Proqramının Azərbaycan
Komitəsinin dəstəyi ilə “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual
kitabxanası”nın yaradılması işi uğurla davam etdirilir. “Azərbaycan
ədəbiyyatının virtual kitabxanası” www.azlibnet.az veb-saytında
yerləşdirilmişdir. “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası”nda
“Siyasi ədəbiyyat”, “Elmi-populyar ədəbiyyat”, “Tarix”, “ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”, “Mədəniyyət və turizmə
aid ədəbiyyat”, “Bədii ədəbiyyat” və s. bölmələri üzrə 1000-dən çox
kitab yerləşdirilmişdir.
Dövlət Proqramı çərçivəsində AZLİBNET Milli Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi təsis edilmişdir. AZLİBNET-in nəzdində respublikada ilk və yeganə Toplu kataloq yaradılmışdır. Toplu kataloqdan
respublikanın kitabxana-informasiya şəbəkəsinə daxil olan bütün
kitabxanalar (tabeçiliyindən asılı olmayaraq) istifadə edirlər.
Hesabat dövründə Azərbaycan Milli Kitabxanasının fəilliyyəti
müasir dövrün tələblərinə uyğun olraq formalaşdırılmışdır.
Cari ildə kitabxanaya 34 923 nəfər oxucu üzv olmuşdur və
ümumilikdə oxucuların sayı 75 526 nəfərə çatmışdır. İl ərzində
davamiyyət 177 511 nəfər, kitab verilişi isə 874 947 nüsxə olmuşdur.
Virtual oxucuların (sayt və elektron kitabxanadan istifadə edənlər)
sayı 647 405, virtual sifarişin xidmətlərindən 1331, Rusiya Dövlət
Kitabxanasının Dissertasiyaların virtual oxu zalından və
Azərbaycanda müdafiə olunmuş dissertasiyaların elektron məlumat
bazasından istifadə edənlər 1021 nəfərə çatmışdır. Ümumilikdə elektron kitabxanada 97 721 elektron resurs vardır ki, bu da kitabxanada
yüksək texnologiyaların tətbiqi sayəsində mümkün olmuşdur.
Eyni zamanda Milli Kitabxanada keçirilən kütləvi tədbirlər,
sərgilər, konfranslar, tanınmış yazıçılarla görüşlər və kitab
təqdimatları keçirilmişdir.
Bunlar arasında “Naxçıvan-90” kataloqunun, latış dilində çap
olunmuş “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı kitablarının təqdimatı, “20
Yanvar – qəhrəmanlıq salnaməsidir”, “Xocalı soyqırımı: İnsanlığa
qarşı cinayət”, “1 avqust - Azərbaycan dili və əlifbası günüdür” adlı
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geniş kitab sərgiləri, “Maraqlı insanlarla görüş” klubunda Azərbaycanın Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevlə görüş, DİN-in Polis
Akademiyasının Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci
ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və kitab” mövzusunda
konfrans, Ankarada Türkiyə Milli Kitabxanasında TÜRKSOY
təşkilatı ilə birgə təşkil olunmuş görkəmli dramatuqr İlyas
Əfəndiyevin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, kitab və
foto sərgisi, Azərbaycan Milli Kitabxanasında TÜRKSOY təşkilatı ilə
birgə görkəmli qırğız ozanı, şairi Toktakul Satılqanovun 150 illiyinə
həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans və şairin 6 dilə tərcümə
olunmuş kitablarının təqdimatı və başqa tədbirlər keçirilmişdir.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının beynəlxalq əlaqələri də ildənilə genişlənir, möhkəmlənir. Cari ildə Belarus Milli Kitabxanasına
müddəti bitdiyi üçün yeni ikitərəfli qarşlıqllı əməkdaşlıq barədə Memorandum Lahyihəsi və İsrail, İtaliya, Çin, Ukrayna Milli
Kitabxanaları ilə əlaqə yaratmaq üçün Memorandum Layihələri
təqdim olunmuşdur.
Dekabrın11-də Ukrayna Milli Kitabxanası ilə Memorandum
imzalanmışdır.
Ümumilikdə Respublika üzrə Elektron kataloqlara 84 milyondan çox elektron resurs daxil edilmişdir. Kitabxanalarda qorunan
resursların bir çoxu dünya informasiya məkanına çıxarılmışdır.
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ELM VƏ TƏHSİL
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
sistemində 243 təhsil müəssisəsi - Azərbaycan Turizm İnstitutu, Bakı
Xoreoqrafiya Akademiyası, Mingəçevir Turizm Kolleci, Bakı Turizm
Peşə Məktəbi, Ağcabədi şəhər Ü.Hacıbəyli adına Qarabağ Muğam
Mərkəzi, Şamaxı Şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzi, Gədəbəy Aşıq
Məktəbi, 184 uşaq musiqi, 50 uşaq incəsənət və 2 uşaq rəssamlıq
məktəbi, 3 elmi mərkəz – Respublika Mədəniyyət Müəssisələri
İşçilərinin İxtisasartırma və Hazırlıq Mərkəzi, Mədəniyyətşünaslıq
üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz, Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının
Elmi-Bərpa Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 30 aprel tarixli 419 nömrəli Sərəncamı ilə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin
bazasında ümumi, orta ixtisas və ali təhsil proqramlarını həyata
keçirən Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası yaradılmışdır. Akademiyanın
Nizamnaməsinin layihəsi hazırlanmış və müvafiq qaydada təsdiq
edilmək üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ağstafa rayonunun
sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər
haqqında” 2014-cü il 30 iyun tarixli 596 nömrəli Sərəncamı ilə
Ağstafa şəhərində Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binasının tikintisi və
rayon Mədəniyyət evinin əsaslı təmiri üçün Prezidentin ehtiyat fondundan ilkin olaraq 2,0 (iki) milyon manat ayrılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 01 fevral tarixli Sərəncamı ilə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin məzunu, hazırda
Sankt-Peterburq şəhərinin Mariinski Teatrının solisti Timur Əsgərov
2014-cü il Gənclər üçün Prezident Mükafatına layiq görülmüşdür.
Dövlətimizin siyasi, ideoloji və iqtisadi inkişafının strateji
prioritetlərini müəyyən edən və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan – 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin “Strateji fəaliyyət planı” hazırlanaraq rəhbərliyə
təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın icrası, habelə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən təhsil
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müəssisələrində tədris prosesinin təşkili məsələlərinin müzakirəsi
məqsədilə mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin və təhsil
naziri Mikayıl Cabbarovun iştirakı ilə fevralın 12-də Azərbaycan Turizm İnstitutunda iclas keçirilmişdir.
2014/2015-ci tədris ilinə Azərbaycan Turizm İnstitutuna
(bakalavr səviyyəsinə 11 ixtisas üzrə 410 nəfər, magistr səviyyəsinə
9 ixtisas üzrə 55 nəfər, Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 11 ixtisas - 11
nəfər, Elmlər doktoru proqramı üzrə 1 ixtisas - 1 nəfər), Mingəçevir
Turizm Kollecinə (10 ixtisas üzrə 800 nəfər), Bakı Peşə Məktəbinə
(9 ixtisas üzrə 460 nəfər) tələbə qəbulu həyata keçirilmişdir.
Strateji əhəmiyyət kəsb edən mədəniyyət siyasətinin həyata
keçirilməsində elmin inkişafının təmin edilməsi, mədəniyyət
müəssisələri əməkdaşlarının nəzəri hazırlıq səviyyəsinin artırılması,
habelə onların müasir mədəniyyət menecmenti bacarıqlarına
yiyələnməsi üçün cari ilin 21-23 aprel tarixində Siyəzən şəhərində,
30 iyun tarixində isə Yevlax şəhərində “Mədəniyyət siyasəti: hədəf
və perspektivlər” mövzusunda seminarlar keçirilmişdir.
Respublika mədəniyyət müəssisələri işçilərinin peşəkarlıq keyfiyyətlərinin, müəssisələr tərəfindən göstərilən mədəni xidmətlərin effektivliyinin artırılması, habelə qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin
mənimsənilməsi kimi məsələlər mədəniyyət siyasətinin qarşısında
duran prioritet vəzifələrdən olduğu üçün cari ilin 18 noyabr tarixində
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində və 19
noyabr tarixində Azərbaycan Turizm İnstitutunda Belarus Dövlət
İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin professoru Y.A.Makarovanın
iştirakı ilə “Mədəniyyət müəssisələri əməkdaşlarının peşəkarlıq
meyarları: müasir tələblər və formalaşmış ənənələr” adlı beynəlxalq
elmi seminar keçirilmişdir. Xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə müxtəlif
təlimlərin keçirilməsi artıq ənənəvi xarakter daşıyır və əməkdaşların
hazırlıq dərəcəsinin dəstəklənməsi vacib vəzifə olduğu üçün bu istiqamətdə aidiyyəti tədbirlərin gələcəkdə də görülməsi nəzərdə tutulur.
Elm və təhsil şöbəsinin təşəbbüsü ilə cari ilin 23 fevral – 1 mart
tarixində M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində təşkil
olunan “Mədəniyyət sahəsində idarəetmə və siyasət” adlı qısamüddətli sertifikat kurslarında Qobustan, Hacıqabul, Salyan və Göyçay
rayon mədəniyyət və turizm şöbələrinin müdirləri iştirak etmişlər.
Azərbaycanın turizm potensialının təbliği, daxili turizm mədəniyyətinin populyarlaşdırılması, sahənin inkişafına xidmət edə biləcək
ekspert rəylərinin toplanması, ölkə ictimaiyyətinin sahəyə diqqətinin
artırılması, habelə daxili turizmin tədqiqi və təşviqi məqsədilə 201464
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cü ilin noyabr-dekabr aylarında milli turizm potensialına həsr olunmuş
publisistik məqalələr müsabiqəsi keçirilmişdir.
2014-cü il ərzində Respublika Mədəniyyət Müəssisələri
İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində təşkil olunan
ixtisasartırma kurslarında 36 kateqoriya üzrə 667 nəfər mədəniyyət
işçisi iştirak etmişdir.
Bədii təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin inkişafının təmin edilməsi, təhsil
müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, tədris
prosesinin düzgün təşkil edilməsi, təhsilin məzmunca yeniləşdirilməsi, təhsil alan gənc nəslin estetik tərbiyəsi, istedadlı uşaq və
gənclərin üzə çıxarılması, onların yaradıcılıq imkanlarının inkişaf
etdirilməsi kimi prioritet məsələlərin həlli yollarında Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən ciddi
addımlar atılır.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan uşaq
musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin inkişafında növbəti
mərhələnin təmin edilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasında
uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı (2014-2018-ci illər)” layihəsi hazırlanmış və aidiyyəti
dövlət qurumlarına təqdim edilmişdir.
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin inkişafına
yönəlmiş təşəbbüslərin dəstəklənməsi işinin uğurla davam etdirilməsi
daha fəal və təşəbbüskar rəhbərlərin işə cəlb edilməsini zəruri edir.
Bu baxımdan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemində fəaliyyət
göstərən uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində rəhbər
kadr potensialının gücləndirilməsi, yeniləşdirilməsi, onların rotasiya
yolu ilə yerdəyişməsi prosesi sahəsində müvafiq islahatların
aparılması işi 2014-cü il ərzində davam etdirilmişdir. Belə ki, Nazirliyin müvafiq əmrləri ilə Bakı şəhər Ə.Bakıxanov adına 6,
S.Rüstəmov adına 13, 14, 24, 32 nömrəli, Laçın şəhər 1 nömrəli,
Xocalı şəhər 3 nömrəli, Goranboy rayon Dəliməmmədli şəhər, Samux
rayon Qarayeri qəsəbə, Füzuli rayon Qarabağ kənd, Yevlax rayon
Malbinəsi kənd, Gədəbəy rayon Düz Rəsullu kənd uşaq musiqi
məktəblərinə, Bakı şəhər V.Mustafazadə adına 2 nömrəli, Bərdə şəhər
4 nömrəli, Füzuli şəhər 1 nömrəli, Cəlilabad, Neftçala, Salyan şəhər
uşaq incəsənət məktəblərinə yeni direktorlar təyin edilmişdir.
Respublikanın uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri əsas etibarı
ilə 5 və 7 illik təhsil sistemi ilə fəaliyyət göstərirlər. Bununla yanaşı
son illər əhalinin incəsənət sahəsində yüksək səviyyəli orta təhsilə
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yiyələnmək tələbatı nəzərə alınaraq böyük pedaqoji iş təcrübəsinə və
zəruri maddi-texniki bazaya malik bir neçə uşaq musiqi və incəsənət
məktəbi onbirillik təhsil sisteminə keçirilmişdir. Hazırda respublika
üzrə 16 musiqi və incəsənət məktəbi (15 məktəb Bakı şəhərində və 1
məktəb Mingəçevir şəhərində) 11 illik təhsil sistemi üzrə fəaliyyət
göstərir. Onlardan Bakı şəhər C.Hacıyev adına 3 nömrəli, 11 nömrəli,
Ş.Ələkbərova adına 20 nömrəli və M.Maqomayev adına 26 nömrəli
uşaq musiqi məktəbləri 10 sentyabr tarixindən 11 illik təhsil sisteminə
keçirilmişlər.
Son illər ərzində bir sıra uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin
binalarında əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmış, yeni məktəb
binaları inşa edilmişdir. 10 oktyabr tarixində Bakı şəhər M.Maqomayev adına 26 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbi binası əsaslı təmir
və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmiş, 29 oktyabr tarixində
Bakı şəhər C.Qaryağdıoğlu adına 9 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi
üçün yeni inşa edilmiş binanın açılış mərasimi keçirilmişdir. Hər iki
məktəb müasir avadanlıq və musiqi alətləri ilə təchiz edilmişdir. Bundan əlavə Nazirlik tərəfindən 15 adda 62 ədəd musiqi aləti alınmış və
əvəzsiz olaraq respublikanın uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinə
verilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nda təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu
təhsilverənin formalaşdırılması əsas hədəflərdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Bu hədəfə nail olmaq üçün müəllimlərin peşəkarlıq
səviyyəsinin daim yüksəldilməsini, müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılmasını, müəllimin karyera inkişafı və fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını təmin edən yeni sistemin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlət Strategiyasının icrası istiqamətində uşaq musiqi,
incəsənət və rəssamlıq məktəblərində işləyən müəllimlərin peşəkarlıq
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və əlavə təlim ehtiyaclarının
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müəllimlərin bilik və səriştəsinin
sınaq qiymətləndirilməsi (test üsulu ilə) nəzərdə tutulmuşdur. İlkin
olaraq bu proses Bakı şəhərində keçirilmiş və 16 noyabr tarixində
paytaxtın uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində çalışan
2700 müəllim sınaq qiymətləndirilməsində iştirak etmişdir.
Sözügedən tədbir birmənalı olaraq müəllimlərin iş fəaliyyətinin
xeyli artmasına böyük stimul olmuşdur. 2015-ci ildə respublikanın
digər şəhər və rayonlarında (bölgələr üzrə) fəaliyyət göstərən uşaq
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musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində işləyən müəllimlərin
biliklərinin qiymətləndirilməsi prosesinin keçirilməsi planlaşdırılır.
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təlim-tərbiyə işinin təşkili, sənədləşmə
işinin düzgün aparılması və digər məsələlərlə bağlı məktəb
direktorları və direktor müavinləri ilə maarifləndirici işin aparılması,
onlara əməli köməklik göstərilməsi məqsədilə Nazirlik tərəfindən
məktəb rəhbərlərinin iştirakı ilə zona müşavirələri keçirilir. 2014-cü
il ərzində Şəki (11 aprel), Şirvan (17 aprel), Xaçmaz (15 may), Goranboy (1 oktyabr), Xırdalan (23 oktyabr), Gəncə (4 dekabr) şəhərlərində
keçirilmiş müşavirələrdə zonalar üzrə Şəki, Balakən, Qax, Qəbələ,
Oğuz, Zaqatala, Şirvan, Biləsuvar, Cəlilabad, Hacıqabul, İmişli, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən, Şabran, Goranboy, Naftalan, Xocalı,
Sumqayıt, Abşeron, Qubadlı, Xızı, Gəncə, Daşkəsən, Göygöl, Samux,
Kəlbəcər şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən uşaq musiqi,
incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin (cəmi 65 məktəb) direktor və
tədris işləri üzrə direktor müavinləri iştirak etmişlər.
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində tədrisin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə təhsil müəssisələrinin
monitorinqlərinin aparılması işi 2014-cü ildə davam etdirilmişdir.
Belə ki, 21-26 aprel tarixində Yevlax rayon uşaq musiqi məktəbləri və
Yevlax rayonunda fəaliyyət göstərən Ağdam rayon Seyidli kənd uşaq
musiqi məktəbində, cari ilin 24-29 noyabr tarixində Bakı, Sumqayıt
şəhərlərində və Abşeron rayonunda məcburi köçkünlük şəraitində
fəaliyyət göstərən Ağdam, Cəbrayıl, Xocalı, Xocavənd, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində
(cəmi 18 məktəb) tədris işinin təşkilinin monitorinqi aparılmışdır.
Bununla yanaşı uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq
məktəblərinin pedaqoji kadr təminatının vəziyyətinin təhlili,
məktəblərdə təlim-tərbiyə işinin təşkilinin və məktəblərin idarə
olunması sahəsində məktəb direktorlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə 2014-cü ilin noyabr ayında respublikanın
bütün uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində tədris işinin
təşkili üzrə monitorinqlər keçirilmişdir.
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin fəaliyyət
istiqamətlərinə uyğun olaraq interyer, dəhliz, tədris kabinetlərinin (sinif
otaqlarının) tərtibatına, o cümlədən şagirdlərin seçdikləri istiqamət üzrə
bilik, bacarıq və vərdişlərinin, intellektual, emosional, sosial və mənəvi
keyfiyyətlərinin inkişafı üçün əlverişli mühitin yaradılmasına kömək
məqsədilə məktəblərdə tədris kabinetlərinin (sinif otaqlarının) tərtibatı
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üzrə metodiki tələblər işlənib hazırlanmışdır.
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müəllimlərin təcrübələrinin artırılması
və onlara metodik köməklik göstərilməsi məqsədilə Bakı şəhərinin
qabaqcıl tədris müəssisələrinin zəngin pedaqoji iş təcrübəsinə malik
müəllimlərinin iştirakı ilə rayon, şəhər və kənd uşaq musiqi, incəsənət
və rəssamlıq məktəblərinin şagird və müəllimləri üçün ustad sinifləri
təşkil edilir.
Cari ilin mart ayında Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki
Mərkəzin metodistləri şəhər və rayon uşaq musiqi və incəsənət
məktəblərinə əməli və metodiki köməklik göstərmək məqsədi ilə Naftalan şəhər, Ağdam, Ağcabədi, Goranboy, Şabran, Quba rayonlarında
olmuşlar. Ağcabədi, Goranboy rayon və Naftalan şəhər uşaq musiqi və
incəsənət məktəblərinin müəllimləri üçün solfecio və musiqi
ədəbiyyatı fənləri üzrə ustad siniflər təşkil edilmiş, Şabran, Xızı,
Quba, Qusar, Xaçmaz, Xudat rayonlarının uşaq musiqi və incəsənət
məktəblərinin xanəndə ixtisası üzrə müəllimləri ilə görüş
keçirilmişdir. Ağdam rayonunun Xındırıstan, Əhmədağalı, Qaradağlı,
Əfətli, Güllücə kənd uşaq musiqi məktəblərinə metodiki və əməli
köməklik göstərilməklə yanaşı xalq çalğı alətləri üzrə III Respublika
müsabiqəsində iştirak edən şagirdlər dinlənilmiş və onlara tövsiyələr
verilmişdir.
2014-cü ilin aprel ayında Bakı şəhər 3 nömrəli uşaq incəsənət
məktəbində ustad sinifləri keçirilmiş, fortepiano, nağara, gitara
ixtisasları, fortepiano ansamblı fənni üzrə yeni proqramlar müzakirə
edilmişdir.
Uşaq və yeniyetmələrin yaradıcılıq imkanlarını inkişaf etdirmək,
istedadlı gəncləri üzə çıxarmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi mütəmadi olaraq baxışlar,
festivallar, müsabiqələr, sərgilər keçirir. Bu tədbirlərdə ölkənin
müxtəlif regionlarından yüzlərlə uşaq iştirak edir.
2014-cü ilin aprel-may aylarında uşaq və gənclər arasında xalq
çalğı alətləri ifaçılarının III respublika müsabiqəsi keçirilmişdir.
Müsabiqədə 6 ixtisas (tar, kamança, qanun, qarmon, balaban, saz) və
3 yaş qrupu (I qrup: 10-12 yaş, II qrup: 13-15 yaş, III qrup: 16-18 yaş)
üzrə respublikada fəaliyyət göstərən uşaq musiqi və incəsənət
məktəblərindən, musiqi kolleclərindən, Azərbaycan Milli Konservatoriyasından, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tərkibində Respublika İncəsənət Gimnaziyasından, Bülbül adına orta ixtisas musiqi
məktəbindən və digər təhsil müəssisələrindən 600-ə yaxın şagird və
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tələbə iştirak etmişdir. Müsabiqənin I turu 14 aprel-12 may tarixində
Bakı, Mingəçevir, Şəki, Şirvan, Abşeron, Ağcabədi, Goranboy, Xaçmaz şəhər və rayonlarında, II turu isə 14-16 may tarixində Bakı
şəhərində keçirilmişdir. Müsabiqənin qaliblərinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müxtəlif dərəcəli diplomları və pul mükafatı,
fərqlənən şagird, müəllim və konsertmeysterlərə fəxri fərman və
tərifnamələr verilmişdir. 10 iyun tarixində M.Maqomayev adına
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında müsabiqə qaliblərinin yekun
konserti keçirilmişdir.
19-25 may tarixində YUNESKO tərəfindən elan olunmuş
Beynəlxalq Bədii Təhsil Həftəsi çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin tabeliyində olan bədii təhsil müəssisələrində və kitabxanalarda müxtəlif tədbirlər – konsertlər, sərgilər, müsabiqələr,
dəyirmi masalar, mühazirələr və s. təşkil olunmuşdur.
11-19 iyun tarixində Bakı şəhərində uşaq musiqi və incəsənət
məktəbləri şagirdlərinin xanəndəlik ixtisası üzrə Xan Şuşinski adına
II Respublika Muğam Festivalı keçirilmişdir. 25 iyun tarixində
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən yekun konsertində festival
qalibləri çıxış etmişlər.
Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllim və şagirdləri
üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə ustad dərslərini, istedadlı uşaqların
ifalarının dinlənilməsi və birgə konsert proqramı ilə çıxış etmək
məqsədilə Rusiyanın “Yeni adlar” Regionlararası İctimai Xeyriyyə
Fondunun nümayəndələrinin 22-24 oktyabr tarixində ölkəmizə səfəri
təşkil olunmuşdur. Dinləmələr zamanı istedadlı uşaqlardan beş nəfəri
“Yeni adlar” ictimai fondunun təqaüdçüsü elan edilmişdir.
Xüsusi istedadı ilə fərqlənən uşaq, yeniyetmə və gənclərin asudə
vaxtının səmərəli təşkili, onların maraq dairəsinə daxil olan tədbirlərin
keçirilməsi məqsədilə Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi
nəzdində yaradılmış “İstedad Mərkəzi”nin üzvlərinin 5 noyabr
tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində təqdimat konserti
təşkil olunmuşdur.
Cari ilin 1-6 dekabr tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş Bülbül
adına Milli musiqi alətləri ifaçılarının və xanəndələrin II Respublika
müsabiqəsində respublikanın uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin
şagirdləri iştirak etmişlər.
Milli mədəniyyətimizin tanıdılması, habelə istedadlı gənclərin
yaradıcılıq bacarıqlarının inkişafı kimi məsələlərdə ölkəmizin
müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə təmsil olunmasının vacibliyini nəzərə
alaraq, uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllim və şagirdləri,
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habelə gənc musiqiçilər resublikada və xarici ölkələrdə keçirilmiş
beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişlər.
Bakı şəhər T.Quliyev adına 12 nömrəli onbirillik musiqi
məktəbinin şagirdi Ayan Məmmədli və G.Şaroyev adına 35 nömrəli
onbirillik musiqi məktəbinin şagirdi Maqsud Musazadə 6-10 fevral
tarixində Malta Respublikasının Valletta şəhərində keçirilmiş Gənc
Pianoçuların Beynəlxalq müsabiqəsində iştirak etmişlər. Almaniya,
Azərbaycan, Çin, Fransa, İtaliya, Koreya, Qazaxıstan, Litva, Malta,
Portuqaliya, Rusiya, Türkiyə və Yaponiyadan 30-dan çox gənc pianoçunun qatıldığı müsabiqədə A.Məmmədli III dərəcəli Diploma və
xüsusi mükafata, M.Musazadə Diploma layiq görülmüşdür.
Bakı şəhər T.Quliyev adına 12 nömrəli Onbirillik Musiqi
Məktəbinin şagirdi Ayan Aslanova 15-19 fevral tarixində Serbiyanın
Belqrad şəhərində keçirilmiş Davorin Jenko adına beynəlxalq
müsabiqədə I dərəcəli Diploma layiq görülərək laureat olmuşdur.
İtaliyada nəşr edilmiş 18 Azərbaycan şairinin Vətən və Qarabağ
mövzularında yazdıqları şeirlər toplusunun 9 fevral tarixində
İtaliyanın Milan şəhərində keçirilmiş təqdimat mərasimində Abşeron
rayon Xırdalan şəhər uşaq musiqi, Qobu qəsəbə uşaq incəsənət
məktəbləri və Şamaxı şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzinin müəllimləri
çıxış etmişlər.
İST-TAD İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin, İzmirdəki
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin dəvətinə əsasən Abşeron rayon
Xırdalan şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin kollektivi 16-23 mart
tarixində Türkiyənin İstanbul, İzmir, Manisa və Bursa şəhərlərində
keçirilmiş Novruz şənliklərində iştirak etmişdir.
24-26 aprel tarixində Bakı şəhərində keçirilən “İslam Dünyası
Gənclərinin (20 yaşadək) klassik musiqi ifaçılarının III Beynəlxalq
Müsabiqə-Festivalında Abşeron rayon Xırdalan şəhər Uşaq Musiqi
Məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə V sinif şagirdi Fidan Əmişova III
dərəcəli diploma layiq görülmüşdür.
Bakı şəhər S.Ələsgərov adına 1 nömrəli Uşaq İncəsənət
Məktəbinin şagirdləri Ceyran Rüstəmova və Banu Kərimzadə 8-13
aprel tarixində Rusiya Federasiyasının Rostov şəhərində keçirilmiş
“Путь к мастерству” adlı fortepiano və ansambl musiqisi üzrə
beynəlxalq müsabiqədə iştirak edərək II dərəcəli diploma layiq
görülmüşlər.
18-23 aprel tarixində Rusiya Federasiyasının Yekaterinburq
şəhərində “Yer-bizim ümumi evimizdir” (Земля-наш общий дом”)
adlı yubiley XV Beynəlxalq Uşaq Musiqi Yaradıcılığı Festivalında
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ölkəmizi Bakı şəhər V.Mustafazadə adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət
Məktəbinin “Aysel” rəqs ansamblı təmsil etmiş və kollektiv “Xoreoqrafiya sənəti” nominasiyasında beynəlxalq münsiflər heyəti
tərəfindən II dərəcəli diploma və müsabiqənin laureatı adına layiq
görülmüşdür.
Bakı şəhər G.Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik Musiqi
Məktəbinin şagirdi Suada Hacızadə 26-29 mart tarixində Polşanın
Varşava şəhərində keçirilmiş Yuliuş Zarembski adına XIV Beynəlxalq
müsabiqədə II dərəcəli Diploma layiq görülmüşdür.
Bakı şəhər R.Hacıyev adına 15 nömrəli Onbirillik Musiqi
Məktəbinin şagirdləri Prezident təqaüdçüsü Jalə Mailova və Emil
Əhmədzadə 1-8 may tarixində Gürcüstanın Tbilisi şəhərində
keçirilmiş Gənc pianoçuların beynəlxalq müsabiqəsində Diploma
layiq görülmüşlər.
Rusiya Federasiyasının Volqoqrad şəhərində cari ilin 2-7 may
tarixində keçirilmiş I Avropa Delfi Oyunlarının iştirakçıları - Bakı
şəhər Cabbar Qaryağdıoğlu adına 9 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin
məzunu Rza Məmmədli (balaban) II dərəcəli Diplom, Bakı şəhər
G.Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi
Sədəf Abdullazadə (kanon) III dərəcəli Diplomla təltif olunmuşlar.
02-06 may tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilmiş
IX Pera Piano Beynəlxalq İstanbul Festivalında Bakı şəhər G.Şaroyev
adına 35 nömrəli Onbirillik Musiqi məktəbinin şagirdi Həşim
Həşimov uğurla çıxış edərək I yerə layiq görülmüşdür. Həmin
məktəbin fortepiano ixtisası üzrə şagirdləri, Prezident təqaüdçüləri
Atabala Manafzadə və Nəriman Əmiraslanov 17-26 may tarixində
İtaliyanın “Pianofriends” Assosiasiyası tərəfindən Milan şəhərində
keçirilmiş “İstedadlı pianoçular orkestr ilə” adlı festivalda, habelə 1924 may tarixində İtaliyanın Barlassina şəhərində keçirilmiş “Gənc
istedadlar orkestr ilə” beynəlxalq müsabiqədə iştirak etmişlər.
Münsiflər heyətinin qərarına əsasən A.Manafzadə klassik konsert
nominasiyasında II dərəcəli Diploma, N.Əmiraslanov romantik konsert nominasiyasında III dərəcəli Diploma layiq görülmüşdür.
İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin dəvətinə əsasən
Abşeron rayon Xırdalan şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllim və
şagirdləri cari ilin 24 may tarixində İstanbulun Cemal Reşit Rey konsert salonunda Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettasının konsert
ifasını təqdim etmişlər.
2-9 iyun tarixində Samara vilayətində (Samara, Tolyatti və
Novokuybışevsk şəhərlərində) Xalq artisti Yuri Başmetin himayəsi
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altında MDB və Baltikyanı ölkələrin Dördüncü Uşaq Musiqi
Akademiyasında Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin
şagirdi Nigar Məmmədova, R.Hacıyev adına 15 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin şagirdi Leyla Zeynalova, L. və M.Rostropoviçlər
adına 21 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi Kamran Talıblı
iştirak etmişlər.
G.Şaroyev adına 35 nömrəli onbirillik Musiqi məktəbinin
şagirdi Emin Eminzadə 6-9 iyun tarixində Hollandiyanın Rotterdam
şəhərində keçirilmiş “Multifestival Europe 2014” adlı Beynəlxalq festival-konsertdə uğurla çıxış etmişdir.
Gənc pianoçu, Prezident təqaüdçüsü Firuzə Bəylərovanın 06-15
iyun tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının San Jose şəhərində
keçirilmiş Beynəlxalq fortepiano müsabiqəsində iştirakını təmin
etmək məqsədilə maliyyə dəstəyi göstərilmişdir.
Bakı şəhər G.Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik Musiqi
Məktəbinin şagirdi, Prezident təqaüdçüsü Atabala Manafzadə İsveçin
“Konçertante” Assosiasiyası, “Maestro Akademiya” Təşkilatı və
Rusiyanın Gertsen adına Dövlət Pedaqoji Universiteti tərəfindən 6-9
iyun tarixində İsveçin Stokholm şəhərində keçirilmiş III Beynəlxalq
musiqi müsabiqəsində uğurla iştirak etmişdir. ABŞ, İsveç, Finlandiya,
Rusiya, Serbiya, Yaponiyadan görkəmli musiqiçi və müəllimlərdən
ibarət münsiflər heyətinin qərarına əsasən A.Manafzadə 1-ci dərəcəli
Diploma və laureat adına layiq görülmüşdür. Gənc pianoçu 11-17 iyun
tarixində Almaniyanın Muehlaker şəhərində keçirilmiş “BadenVürtemberqdə musiqili atəşfəşanlıq” adlı IV Beynəlxalq müsabiqədə
də böyük uğur qazanmışdır. Almaniya, Azərbaycan, İtaliya,
Qazaxıstan, Moldova, Niderland, Rusiya, Türkiyədən iştirakçıların
qatıldığı tədbirdə A.Manafzadə münsiflər heyətinin qərarına əsasən
müsabiqənin Assoluto I mükafatına layiq görülmüşdür. Müsabiqədə
Azərbaycanı təmsil edən daha iki iştirakçı - Bakı şəhər L. və
M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin
şagirdləri Elçin Məmmədov və Mədinə Ağayeva müvafiq olaraq I və
II dərəcəli Diplomlara layiq görülərək müsabiqənin laureatı olmuşlar.
Onların müəllimləri respublikanın əməkdar müəllimi Kamilla
Əmirova və Olqa İsgəndərova Diplomla təltif edilmişlər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə gənc
istedadlı violin ifaçısı, Prezident təqaüdçüsü Elvin Xoca Qəniyevin
26 və 27 iyun tarixində Almaniyanın Münhen şəhərində konsertləri
təşkil edilmişdir.
2-5 oktyabr tarixində Serbiyanın Belqrad şəhərində “Avropanın
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sevinci” ənənəvi uşaq festivalında Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının
şagirdlərindən ibarət rəqs qrupu iştirak etmişdir.
Çexiyanın Lidise şəhərində keçirilmiş 42-ci ənənəvi beynəlxalq
uşaq incəsənət sərgisində Azərbaycandan 32 uşağın 292 əsəri təqdim
edilmişdir. 76 ölkədən 27868 əsərin iştirak etdiyi sərgidə 10
azərbaycanlı müəllifin əl işi mükafata layiq görülmüşdür, o cümlədən
Lənkəran şəhər Uşaq Rəssamlıq Məktəbinin şagirdi Aliyə Amanova
“Lidis qızılgülü” xatirə medalı və Diplomla təltif olunmuşdur. Bakı
şəhər 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Nəzrin Oruczadə,
Goranboy rayon Ağamalıoğlu kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi
Hikmət Kazımov, Quba şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi
Rəhman Əliyev, Lənkəran şəhər Uşaq Rəssamlıq Məktəbinin
şagirdləri Asim Haşımov və Elvar Məlikzadə, Şamaxı şəhər İncəsənət
Təhsili Mərkəzinin şagirdi Adil İsgəndərov Fəxri Fərmana layiq
görülmüşlər. 22 oktyabr tarixində Çexiyanın Azərbaycandakı
Səfirliyində qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi keçirilmişdir.
Bakı şəhər Ə.Bədəlbəyli adına 23 nömrəli Onbirillik Musiqi
Məktəbinin şagirdi Samir Nəbiyev 24-30 noyabr tarixində Böyük
Britaniyanın Nyukasl şəhərində keçirilmiş Gənc pianoçuların VII
Şimal Beynəlxalq müsabiqəsində iştirak edərək III dərəcəli Diploma
layiq görülmüşdür.
Gürcüstandakı Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan
Mədəniyyəti Muzeyinin dəvətinə əsasən 31 Dekabr Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə cari ilin 20-25
dekabr tarixində Tbilisi və Marneuli şəhərlərində təşkil olunan bayram
şənliklərində Abşeron rayon Xırdalan şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin
şagirdlərindən ibarət xalq çalğı alətləri orkestri iştirak etmişdir.
İstedadlı gənclərin dəstəklənməsi və müvafiq sahələr üzrə
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması çərçivəsində görülən işin
davamı olaraq 2014-cü ildə istedadlı gənclərin xarici ölkələrin tədris
müəssisələrində təhsil almaları üçün Nazirlik tərəfindən maliyyə
dəstəyi göstərilmişdir. Belə ki, əməkdar artist Emil Məmmədov
(fortepiano) Amerika Birləşmiş Ştatlarının “Berklee” Musiqi
Kollecində, Səddam Novruzbəyov (klarnet) Paris Musiqi Məktəbində,
Azər Rzazadə (vokal) İspaniyanın Çerdaniya İncəsənət
Akademiyasında, violin ifaçıları, Prezident təqaüdçüləri Elvin Xoca
Qəniyev və Kamran Ömərli müvafiq olaraq İsveçrənin Sürix
İncəsənət Universitetində və İspaniyanın Kraliça Sofiya adına Ali
Musiqi Məktəbində, Rza Rzayev Türkiyənin Beykənd Universitetində
(kinematoqrafiya və televiziya) təhsillərini davam etdirmişlər.
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TURİZM
Hesabat dövründə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyənin
İstanbul (EMİTT), Almaniyanın Berlin (İTB), Rusiyanın Moskva
(MİTT), Ukraynanın Kiyev (UİTT), BƏƏ-nin Dubay (ATM),
Qazaxıstanın Almatı (KİTF), Fransanın Paris (Top Resa), Böyük
Britaniyanın London şəhərlərində (WTM) keçirilmiş beynəlxalq turizm sərgilərində, Fransanın Paris şəhərinin San Sülpis meydanında
təşkil olunmuş “Azərbaycan şəhərciyi” və Türkmənistanın Avaza
vilayətində təşkil olunan “Turizm və Səyahət” sərgilərində, Nazirliyin dəstəyi ilə Azərbaycan Konqreslər Bürosu işgüzar turizmə həsr
olunmuş Frankfurt şəhərində keçirilən İMEX və İspaniyanın
Barselona şəhərində keçirilən EİBTM sərgilərində iştirak etmişdir.
Qeyd olunan sərgilərdə milli stenddə Azərbaycanın turizm
potensialına dair təqdimatlar, sərginin keçirildiyi şəhərin küçələrində
banerlərin yerləşdirilməsi, yerli və xarici turizm nümayəndələrinin
iştirakı ilə seminarların keçirilməsi və digər tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
Beləliklə il ərzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 13
beynəlxalq turizm sərgisində iştirak etmişdir. Nazirlik tərəfindən təşkil
olunan Azərbaycanın regionlarının turizm potensialını əks etdirən
milli stendlərdə 26 turizm şirkəti və 11 mehmanxana iştirak etmişdir.
Sərgilərdə iştirakın təmin edilməsi məqsədilə hər bir tədbir üçün 55
kv. m. sahə icarəyə götürülmüşdür. Hər bir sərgidə milli stenddə orta
hesabla 10 turizm şirkəti və ya mehmanxana iştirak etmişdir. Qeyd
olunan sərgilər Azərbaycan üçün gəlmə turizmi baxımından prioritet
sayılan ölkələri (Rusiya, Almaniya, Böyük Britaniya, BƏƏ və s.)
əhatə etmişdir.
Tərəfimizdən aparılmış təhlil göstərir ki, beynəlxalq turizm
sərgilərində iştirak ölkəmizin turizm şirkətləri və mehmanxaları üçün
yeni xarici partnyorlar ilə işbirliyinin qurulması, habelə öz turizm
məhsullarının xaricdə təbliği və ölkənin imici baxımından ən effektiv
vasitələrindən biri hesab olunur. Bununla yanaşı, gələn ilin beynəlxalq
turizm sərgilərində milli stendin təşkil olunmasında və turizm
təşkilatçılarının həmin stendə dəvət edilməsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə yanaşı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm
assosiasiyalarının iştirakı da məqsədəuyğun hesab edilmişdir.
Son vaxtlar elektron vasitələrin mühüm və effektiv marketinq
kanalına çevrilməsi turizm sahəsində elektron marketinqin daha geniş
istifadə edilməsi üçün zəmin yaratmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki,
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inkişaf etmiş Avropa, Asiya və Amerika ölkələrində elektron marketinq üsulları daha geniş istifadə olunur və ənənəvi marketinq
üsullarından daha böyük marketinq potensialına malikdir. Bunları
nəzərə alaraq, elektron vasitələr ilə Azərbaycanın turizm potensialının
xarici ölkələrdə təbliğ olunması təbliğat siyasətimizin prioritetlərindəndir.
Tərəfimizdən yaradılmış www.azerbaijan.travel rəsmi milli turizm portalı son illər ərzində daxili və xarici turistlər üçün
Azərbaycanın turizm potensialı, o cümlədən təbiəti, turizm infrastrukturu, ictimai nəqliyyat sistemi, ölkəmizin unikal turizm
məhsulları (unique selling points), turizm şirkətləri və mehmanxanaları barədə geniş məlumat bazası və ölkəmizin təbliğat vasitəsi
rolunu oynamışdır. www.azerbaijan.travel internet saytı 2013-cü ildə
Azərbaycan, ingilis, rus və çin dillərində yaradılmışdır. 2014-cü il
ərzində saytın türk və fransız versiyaları təhvil verilmiş, saytın alman
versiyası isə gələn ilin əvvəlində istifadəyə veriləcəkdir. Beləliklə
ölkəmizin rəsmi turizm internet portalı gələn ilin əvvəlində 7 dildə
fəaliyyət göstərəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü il ərzində sayta
Azərbaycan, Rusiya, Böyük Britaniya, Ukrayna, ABŞ və digər
ölkələrdən təxminən 600.000 nəfər istifadəçi daxil olmuşdur.
Bununla yanaşı gəlmə turizmi üzrə prioritet sayılan ölkələrdə
turizm potensialımızın təbliğ edilməsi məqsədilə alman və rus
saytlarında müvafiq elektron banerlər yerləşdirilmiş, onlayn
müsabiqələr keçirilmişdir.
Azərbaycanın turizm potensialının gəlmə turizmi baxımından
prioritet sayılan ölkələrdə təbliğ olunması, xarici turizm şirkətləri və
Azərbaycan turizm şirkətləri arasında əlaqələrin qurulması, prioritet
ölkənin turizm bazarında olan vəziyyətin təhlili, xarici turizm
şirkətləri tərəfindən ölkəmizə turların satılması məqsədilə onlarla
məqsədyönlü danışıqların aparılması, təbliğat kampaniyaların təşkili
ilə əlaqədar təkliflərin verilməsi və həmin kampaniyaların həyata
keçirilməsi məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Almaniya, Rusiya və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində nümayəndəliklər
yaradılmışdır.
Azərbaycanın Almaniyada turizm nümayəndəliyi Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi ilə əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanın turizm potensialının Almaniya mətbuatında işıqlandırılması məqsədilə
cari ilin 24 – 30 sentyabr tarixlərində Almaniyanın aparıcı KİV
nümayəndələrinin ölkəmizə səfəri təşkil olunmuşdur.
Azərbaycana turistlərin cəlb olunması üçün Almaniyanın aparıcı
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turizm şirkətləri ilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri
arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və turizm imkanlarının
tanıdılması məqsədilə cari ilin 24 – 31 avqust tarixlərində
Almaniyanın aparıcı turizm şirkətlərinin nümayəndələrinin ölkəmizə
tanışlıq səfərini təşkil etmişdir. Səfər çərçivəsində cari ilin 26 avqust
tarixində JW Marriott Absheron Baku mehmanxanasında Almaniyanın aparıcı turizm şirkətləri ilə Azərbaycanın turizm şirkətləri və
mehmanxanaları arasında işçi görüşü (vorkşop) keçirilmişdir. Görüşdə
“Geo-travel”, “İmprotex travel”, “ENC tours”, “SW travel”, “Regea
travel”, “Proxy travel”, “Victory tour” turizm şirkətləri və “JW Marriott Absheron Baku”, “Austin”, “Central Park”, “Park İNN”
mehmanxanaları iştirak etmişdir.
Cari ilin 20 – 22 may tarixində Almaniyanın Frankfurt şəhərində
keçirilmiş “İMEX 2014” beynəlxalq işgüzar turizm sərgisi
çərçivəsində 21 may tarixində “Aviareps Tourism” şirkətinin
təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın turizm potensialının təqdimatı
keçirilmiş və tədbirə yerli və Almaniyadan olan turizm şirkətlərinin
nümayəndələri dəvət olunmuşdur. “İMEX” beynəlxalq turizm sərgisi
çərçivəsində Frankfurtda şəhərin 62 reklam lövhəsində Azərbaycana
dair reklam yerləşdirilmişdir.
Həmçinin bu dövr ərzində “Aviareps Tourism” şirkəti tərəfindən
alman dilində Nazirliyin facebook səhifəsi yaradılmışdır.
2014-cü ildə Azərbaycanın turizm potensialının Rusiya turizm
bazarında təbliğ və təşviq edilməsi məqsədilə həmin ölkədə fəaliyyət
göstərən nümayəndəlik tərəfindən Rusiyanın məşhur “Discovery”,
“Vokruq Sveta” və “Qoryaçaya liniya” jurnallarında ölkəmizə həsr
olunmuş məqalələr və reklamlar yerləşdirilmişdir.
Rusiyanın aparıcı turizm şirkətləri ilə ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən turizm şirkətləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və
turizm imkanlarının tanıdılması məqsədilə cari ilin 19 – 26 aprel
tarixlərində Rusiyanın aparıcı turizm şirkətlərinin nümayəndələrinin
Azərbaycana səfəri təşkil olunmuşdur. Səfər çərçivəsində “Fairmont
Baku” mehmanxanasında Rusiyanın və Azərbaycanın turizm
şirkətlərinin iştirakı ilə tanışlıq seminarı keçirilmişdir. Seminar
çərçivəsində hər iki ölkənin turizm şirkətləri arasında təkbətək
görüşlər keçirilmişdir.
Bundan başqa Rusiyada Azərbaycan turizminin təbliğ edilməsi
məqsədilə yaradılmış www.go-az.ru saytı istifadəyə verilmişdir, rus
dilində “facebook” səhifəsi yaradılmışdır və Rusiyanın KİV və turizm sənayesi nümayəndəliklərinə müvafiq press relizlər
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göndərilmişdir.
Hesabat dövründə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində fəaliyyət
göstərən nümayəndəlik tərəfindən müvafiq press-relizlərin
hazırlanması və göndərilməsi, təqdimatların keçirilməsi, kütləvi informasiya vasitələri ilə işin qurulması, nümayəndəlik tərəfindən ərəb
dilli www.ourazerbaijan.com saytının inkişaf etdirilməsi, BƏƏ-nin
turizm sənayesi nümayəndələri ilə görüşlərin keçirilməsi, Azərbaycan
simvolikası ilə suvenirlərin sifariş olunması, paylanması və digər
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Görülmüş işlərlə bağlı nümayəndəliklər tərəfindən hazırlanmış
hesabatlar tərəfimizdən təhlil edilmişdir. Təhlil zamanı təşkil olunmuş
tədbirlərin effektivliyi, tədbir nəticəsində təsir edilmiş auditoriyanın
əhatə dairəsi, qiymət/keyfiyyət nisbəti və digər faktorlar nəzərə
alınmışdır. Təhlilin nəticəsi sübut edir ki, ümumiyyətlə xaricdə
fəaliyyət göstərən nümayəndəliklər ölkəmizin turizm potensialının
xaricdə təbliğ olunması baxımından effektiv vasitələrindən biridir.
Gəlmə turizmi sahəsində prioritet hesab olunan ölkələrdən
turistlərin cəlb olunması məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
tərəfindən Qazaxıstanın aparıcı turizm şirkətləri və media
nümayəndələrindən ibarət 14 nəfərlik qrup üçün cari ilin 28 mart –
02 aprel tarixində Azərbaycana səfər təşkil edilmişdir.
Azərbaycanın mədəniyyət və turizm potensialının xarici
ölkələrdə təbliğ və təşviq olunması, ölkəmizdə keçirilən mühüm
tədbirlərin digər ölkələrdə işıqlandırılması, xarici turistlərin axınının
çoxaldılması məqsədilə tərəfimizdən bir neçə xarici populyar televiziya kanalları (CNN, Euronews, populyar rus, fransız, türk televiziya kanalları və s.) ilə əməkdaşlıq edilir.
2014-cü ildə CNN kanalı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində EMEA regionunda (Avropa, Yaxın Şərq və Afrika ölkələri) Azərbaycana həsr
olunmuş video çarxlar 960 dəfə nümayiş etdirilmişdir.
Hesabat dövründə Euronews televiziya kanalında Azərbaycan
turizm potensialına həsr olunmuş video çarxların nümayişi ilə yanaşı,
həmçinin, Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev Mərkəzi, Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş konfrans, festival və
tədbirlərə həsr olunmuş verilişlər hazırlanmışdır.
Rusiyada, fransız dilli ölkələrdə və Türkiyədə turizm
potensialımızın təbliğ olunması məqsədilə Fransanın TV5 Monde,
France 24, Rusiyanın CTC, Rossiya 1”, “Moya planeta” və digər
kanallarda və Türkiyənin CNN türk, World Travel Channel
kanallarında müvafiq video çarx kampaniyaları təşkil olunmuşdur.
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Bununla yanaşı Rusiyanın televiziya kanallarında ölkəmizə həsr
olunmuş verilişlər göstərilmişdir. “Novruz bayramı”na həsr edilən
filmin istehsalı və “Rossiya 2”, “Moya planeta” telekanallarında
nümayiş etdirilməsi məqsədilə “Rossiya” telekanalının əməkdaşları
üçün ölkəmizə səfər təşkil olunmuşdur.
Respublikamızın turizm potensialını əks etdirən filmin istehsalı
və “Rossiya 2” və “Moya planeta” telekanallarında yayımlanan “Za
kadrom” televiziya layihəsində nümayişi məqsədilə Bakı şəhərində
və regionlarda çəkilişlərin aparılması üçün Rusiyadan gələn çəkiliş
qrupunun cari ilin 10-18 may tarixlərində ölkəmizə səfəri təşkil
olunmuşdur.
ABŞ-ın “Econews Television Series” televiziya şirkəti
tərəfindən Azərbaycanın turizm potensialına həsr olunan sənədli
filmin çəkilməsi məqsədilə adıçəkilən şirkətin nümayəndə heyəti cari
ilin 25 iyul – 04 avqust tarixlərində Azərbaycanda qəbul edilmişdir.
Ümumiyyətlə, 2014-cü ildə xarici populyar televiziya
kanallarında aparılan təbliğat kampaniyalarının coğrafiyası genişləndirilmişdir (fransız dilli ölkələr və Türkiyə) və bir neçə kanallarda
video çarx kampaniyaları ilə yanaşı “verilişlər” komponenti də
gücləndirilmişdir.
Hesabat dövrü ərzində ingilis və rus dillərində yeni “Günəş və
çimərlik” kataloqu, “Qarabağ” bukleti, “Azərbaycan otelləri”,
“Masallı”, “Mingəçevir”, “Xaçmaz” bukletləri hazırlanmış, Nazirliyin
iştirak etdiyi sərgilərdə paylanılmışdır və 2015-ci il üçün yeni reklamçap məhsullarının layihələri hazırlanmışdır.
Bununla yanaşı Rusiyanın “Soverşenno sekretno-press” şirkəti
tərəfindən “Soverşenno sekretno” qəzetinin may ayında Azərbaycana
dair əlavəsi hazırlanmış və nəşr edilmişdir. Fransanın “Petit Fute”
nəşriyyat evi tərəfindən 2005-ci ildə ölkəmiz haqqında dərc olunmuş
“Azerbaidjan” adlı bələdçi kitabında məlumatların yenilənməsi
məqsədilə adıçəkilən nəşriyyat evinin müəllifi Herve Keroz cari ilin
14 – 28 noyabr tarixində Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. “Vokruq
sveta” jurnalında Qəbələ rayonu haqqında və “Discovery” jurnalında
Bakı şəhəri haqqında məqalələr dərc olunmuşdur.
Qeyd olunan dövr ərzində Ümumdünya Turizm Təşkilatı
(BMÜTT), 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. beynəlxalq təşkilatlarla turizm sahəsində
əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət davam etdirilmişdir.
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı
üzrə Daimi Komitəsinin (COMCEC) Layihə Dövrünün İdarə edilməsi
çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təqdim
edilmiş “Ümumi mədəni irs şəhərləri” adlı layihə qalib gələrək
Komitənin qrant vəsaitinə layiq görülmüşdür. Layihənin 1-ci
mərhələsi çərçivəsində müvafiq araşdırmalar aparılmış və Layihənin
2-ci mərhələsində araşdırmaların nəticəsi olaraq iştirakçı ölkələrin
(Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistan) arxeoloji-turizm
potensialını əhatə edən hesabat hazırlanmışdır. Birgə beynəlxalq arxeoloji turizm məhsulunun yaradılması məqsədilə iştirakçı ölkələrin
ekspertləri, turizm sənayesi nümayəndələri, dövlət və digər aidiyyəti
qurumların təmsilçilərinin iştirakı ilə Azərbaycanda 16-18 sentyabr
tarixlərində 3 günlük beynəlxalq seminar təşkil olunmuşdur.
Layihənin yekunu olaraq, layihə dövründə əldə edilmiş nəticələri əks
etdirən yekun hesabat hazırlanmışdır.
Cari ilin 2-6 aprel tarixlərində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası çərçivəsində üzv ölkələrin turizm şirkətləri, media və müvafiq
dövlət qurumlarının nümayəndələrinin Azərbaycana infoturu təşkil
edilmişdir. Eyni zamanda 3 – 5 aprel tarixlərində Bakıda keçirilən
“AİTF-2014” beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisində Təşkilata
üzv olan ölkələrin turizm potensialını əks etdirən şəkillərdən ibarət
birgə foto-stend təşkil edilmişdir.
2014-cü ilin 3 – 4 aprel tarixlərində Bakı şəhərində Birləşmiş
Millətlərin Ümumdünya Turizm Təşkilatının Avropa Komissiyasının
57-ci iclasının və “Səmərəli turizm klasterlərinin inkişafı” üzrə
seminarının keçirilməsi təşkil olunmuşdur.
Hesabat dövründə COMCEC-in Turizm üzrə İşçi qrupunun 3-cü
iclasında və İşçi qruplar üzrə əlaqələndirici şəxslərin 2-ci illik
toplantısında, COMCEC-in 30-cu Sessiyasına hazırlıq məqsədilə
keçirilən müvafiq seminarda, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının Turizm sahəsində əməkdaşlıq üzrə İşçi qrupunun 2-ci
iclasında və üzv ölkələrin Turizm Nazirlərinin 1-ci Görüşündə, Tbilisi şəhərində İpək Yolu layihəsinin İşçi qrupunun IV iclasında,
Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində BMT-nin Ümumdünya Turizm
Təşkilatının İcraiyyə Şurasının 99-cu iclasında, İspaniyanın Madrid
və Barselona şəhərlərində keçirilmiş “Tourism and Community Development” adlı seminarda, “Qara dəniz regionunda turizmin perspektivləri” mövzusunda keçirilmiş 7-ci Simpoziumda və QDİƏT-ə üzv
olan dövlətlərin Turizm Nazirlərinin Görüşündə, COMCEC-in 30-cu
Nazirlər Sessiyasında, Bolqarıstan Milli Statistika İnstitutunun
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təşkilatçılığı ilə “Turizm Köməkçi Hesabları (TSA)” mövzusunda
təlimdə və digər tədbirlərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi təmsil
olunmuşdur.
Bununla yanaşı cari ilin 23-28 avqust tarixlərində Azərbaycan və
Misir Ərəb Respublikası arasında turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndə heyətinin Misirə səfəri olmuşdur. Səfər
zamanı Misirin turizm şəhərlərində görülən işlərə və turizm
obyektlərinə yerində baxış keçirilmiş, həmçinin, Şarm əl-Şeyxdən
Bakıya çarter uçuşlarının açılması məsələsi müzakirə edilmişdir.
TDƏŞ çərçivəsində üzv ölkələri birləşdirən “Dədə Qorqud –
Qorqud Ata” və “Türk Şurasının Müasir İpək Yolu birgə turizm
məhsulu” adlı layihələr üzrə hazırlıq işlərinə başlamışdır.
Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən Turizm şöbəsinin
imkanlarının gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən “Tvinniq”
layihəsi üzrə işlər yekunlaşdırılmışdır.
1-04 oktyabr tarixində Səmərqənd şəhərində keçirilmiş İcraiyyə
Şurasının iclasında Azərbaycan tərəfindən hazırlanmış “Münaqişəli
ərazilərin turizm məkanları kimi təşviq edilməsinin və turizmin qeyriqanuni məqsədlər üçün istifadə edilməsinin qarşısının alınması”
qətnaməsi müzakirə olunmuş və müvafiq rəyin alınması məqsədilə
BMÜTT-nin Turizm Etikası Komitəsinə göndərilmişdir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Konqreslər Bürosunun əsas
məqsədi ölkəmizə biznes tədbirlərinin cəlb olunması vasitəsilə
Azərbaycanda işgüzar (MİCE) turizmin inkişaf etdirilməsidir. Belə
ki, qeyd olunan qurum Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən brend mehmanxanalar, turizm və digər
növ şirkətlərin birgə təşəbbüsü nəticəsində yaradılmışdır. Konqreslər
Bürosunun hazırda 14 üzvü vardır (brend mehmanxanaları, turizm
şirkətləri və s.).
Azərbaycan Konqreslər Bürosu rəsmi veb səhifəsini
(www.azcb.com) və loqosunu yaratmış, Büronun üzvləri ilə birgə
işgüzar turizmində ixtisaslaşmış İMEX və EİBTM sərgilərində iştirak
edərək bir neçə tədbirin Azərbaycana cəlb olunmasına nail olmuşdur.
Həmçinin, Büro öz üzvləri üçün MİCE turizminin xüsusiyyətlərinə
həsr olunmuş müvafiq treninqlər təşkil etmiş, Nazirliyin xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən nümayəndəlikləri vasitəsilə
Azərbaycanda həmin ölkənin MİCE şirkətlərinin nümayəndələri üçün
infoturlar keçirilmişdir. İnfoturlar zamanı təşkil olunmuş seminarlar
çərçivəsində (vorkşop) xarici qonaqlar və Büronun üzvləri arasında
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təkbətək görüşlər keçirilmiş və biznes əlaqələri qurulmuşdur.
2015-ci ildə 2 mehmanxana və 5 müxtəlif şirkətin Azərbaycan
Konqreslər Bürosuna qoşulmaq niyyətlərinin olması Büronun
müvəffəqiyyətli fəaliyyətinin nəticəsidir.
Cari ilin 3-5 aprel tarixlərində Bakı şəhərində 13-cü Azərbaycan
Beynəlxalq “Turizm və Səyahətlər” (“AITF 2014”) sərgisi təşkil
olunmuşdur. “AITF 2014” sərgisində dünyanın 38 ölkəsindən 351
şirkət və təşkilatlar iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevanın ziyarət
etdiyi sərgidə Azərbaycanın 22 rayonunun stendinin quraşdırılması
təmin edilmişdir.
20-21 may tarixlərində Azərbaycanda işləyən 28 ölkənin diplomatik nümayəndələrini Şimal (Quba-Qusar) marşrutu üzrə, 4-5
noyabr tarixlərində isə 27 ölkənin diplomatik nümayəndələrini Şimalqərb (Şəki, Qəbələ, İsmayıllı) marşrutu üzrə ölkəmizin zəngin turizm
potensialı və tarixi-memarlıq abidələri ilə tanış etmək məqsədilə infotur keçirilmişdir.
Sentyabrın 26-da Hilton Baku mehmanxanasında Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı, aidiyyəti qurumların, turizm
sənayesində fəaliyyət göstərən özəl sektor nümayəndələrinin iştirakı
ilə Ümumdünya Turizm Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir. 2014-cü il “Ümumdünya turizm günü”–nün qeyd olunması
münasibəti ilə 27 sentyabr Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və
“İçərişəhər” Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin tabeçiliyində
olan turizm nümayişi obyektlərinə (muzeylərə, qoruqlara, komplekslərə və abidələrə) bir günlük pulsuz giriş (açıq qapı) elan olunmuşdur.
Bu tədbirlər çərçivəsində 27 sentyabr tarixində axşam saatlarında
İçərişəhərdə, Filarmoniya bağı və Fəvvarələr meydanı ərazisində paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları üçün iki saatlıq proqramla canlı
caz musiqisi ifa edilmişdir.
“Ölkəmizi tanıyaq” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasında yaşayan və təhsil alan 9-10-11-ci sinif şagirdləri üçün cari
ilin avqust və sentyabr aylarında maarifləndirici turlar keçirilmişdir.
Respublikanın 53 rayon və şəhərlərindən 2 120 şagirdin qatıldığı bu
turlar avqust və sentyabr ayları ərzində müəyyən olunmuş qrafik üzrə
3 istiqamətdə (Gəncə-Şəmkir-Göygöl, Şəki-Qəbələ-İsmayıllı və
Quba-Qusar-Xaçmaz) həyata keçirilmişdir. Cari ilin 09-17 noyabr
tarixlərində isə Bakı şəhərinin 12 rayonunda orta məktəblərdə təhsil
alan 920 şagird üçün ölkəmizin bölgələrinə (Gəncə- Göygöl-Şəmkir,
Şamaxı-İsmayıllı-Qəbələ, Quba-Qusar-Xaçmaz, Lənkəran-Masallı81
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Lerik, Şəki-Qax-Zaqatala və Ağcabədi-Ağdam-Bərdə-Füzuli-Tərtər)
turlar təşkil edilmişdir.
2014-cü il ərzində ümumilikdə “ölkəmizi tanıyaq” turlarında 65
şəhər və rayondan 3 040 şagird iştirak etmişdir. Keçirilən bu layihə
ölkə ictimaiyyəti, xüsusilə də şagirdlər arasında böyük marağa səbəb
olmuşdur. Ölkəmizin tarixi keçmişinin, müxtəlif bölgələrin təbiətinin,
adət və ənənələrinin əyani şəkildə öyrənilməsi, gənc nəslin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, eləcə də onlarda səyahət və
turizm vərdişlərinin aşılanması baxımından layihənin böyük
əhəmiyyəti vardır.
Cari ilin 16 noyabr tarixində “Park Bulvar” ticarət mərkəzində
AZTA-nın təşkilatçılığı və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi
ilə “1-ci mövsüm turizm bazarı” adlı yarmarka keçirilmişdir.
Yarmarkada 15 turizm şirkəti və 10 mehmanxana öz xidmət və
məhsullarını təklif etmişdilər. Tədbir zamanı turizm sənayesi
nümayəndələri təxminən 5 000 nəfərə öz xidmət və məhsulları barədə
məlumat vermişdir.
“Azərbaycanda Alman məskənləri” və “Qədim Qafqaz
Albaniyasının tarixi izləri” adlı mədəni turizm marşrutlarının təşviq
olunması məqsədi ilə cari ilin 10-12 oktyabr tarixlərində turizm
şirkətlərinin və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin
iştirakı ilə infotur keçirilmişdir.
Dünya Bankı tərəfindən təklif olunan “Azərbaycanda Regional
İnkişafa Dəstək Layihəsi”nin reallaşması üçün müvafiq işlər
görülmüşdür. Belə ki, Dünya Bankı tərəfindən Şamaxı-Zaqatala
dəhlizi üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan “Regional İnkişaf
Tədqiqatı” layihəsi çərçivəsində Gürcüstanın Kaxeti regionunda
Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilmiş layihə ilə tanışlıq üçün
Nazirliyin əməkdaşları Gürcüstana ezam olunmuşlar. Layihə
çərçivəsində turizm potensialının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
müzakirələrin aparılması üçün 14 may 2014-cü il tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Dünya Bankının əməkdaşlarının, 15
may 2014-cü il tarixində isə Şimal-qərb dəhlizinə daxil olan rayonlardan təklif olunan ilkin layihələrlə bağlı rayon mədəniyyət və turizm
şöbələrinin, tarix-mədəniyyət qoruqları və muzeylərin rəhbərlərinin,
həmçinin, layihədə təklif olunan kəndlərin icra və bələdiyyə
nümayəndələrinin, Dünya Bankının və Nazirliyin koordinatorlarının
iştirakı ilə Dünya Bankının ofisində görüşlər keçirilmişdir. Görüşlərdə
Dünya Bankı Şimal-Qərb dəhlizi üzrə “Regionlar və turizmin
inkişafı” layihəsinin təqdimatını keçirmişdir. Bankın ofisində
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keçirilmiş görüşün nəticəsi olaraq yerlərdən daxil olan təkliflər
araşdırılmış və təhlil olunaraq Bankın layihə üzrə tələb etdiyi şərtlərə
uyğun Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən layihənin ilkin
variantı hazırlanmışdır. İlkin layihə rəy və təkliflərin verilməsi üçün
dəhliz boyu yerləşən şəhər/rayon icra hakimiyyətlərinə və Nazirliyin
müvafiq şöbələrinə göndərilmişdir. İlkin layihənin Dünya Bankı
tərəfindən qiymətləndirilmə sənədi ekspertlər tərəfindən
hazırlanmışdır. Hazırlanmış qiymətləndirmə sənədi Nazirliyin
aidiyyəti şöbələri və aidiyyəti şəhər/rayon icra hakimiyyətləri ilə
razılaşdırma mərhələsindədir. Razılaşdırmadan sonra layihə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə təqdim olunacaq.
Sentyabrın 25-də Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən “BİHE” 20ci beynəlxalq səhiyyə sərgisi çərçivəsində “Sağlamlıq turizmi - turizm
sektorunun yeni trendi, marketinq strategiyası və markalaşma”
mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Azərbaycan Sağlamlıq və Termal
Turizmə Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə gerçəkləşən tədbirdə rəsmilər, Azərbaycan
və Türkiyənin turizm təmsilçiləri, Dünya Sağlamlıq Turizmi
Təşkilatının nümayəndələri iştirak etmişdir.
Xızı, Siyəzən, Şabran və Xaçmaz rayonlarının Xəzər dənizi
sahili ərazilərində, Quba və Qusar rayonlarında turizm üçün əlverişli
olan sahələrdə turizm və rekreasiya zonalarının elan olunması üçün
hazırlanmış qərar layihəsinə imza atmayan qurumların (Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi və Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi) nümayəndələrinin
iştirakı və Baş nazirin müavini cənab Abid Şərifovun sədrliyi ilə
toplantı keçirilmişdir. Toplantıda mövcud olan anlaşılmazlıqlarla bağlı
müzakirə aparılmışdır. Görüşün nəticəsi olaraq bir ay müddətində Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi tərəfindən yenilənmiş xəritələrin təqdim
olunması qərara alınmışdır. Həmçinin, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə Komitəsinin nümayəndələrindən ibarət işçi qrupu
yaradılmışdır. Ərazilər üzrə yenidən dəqiqləşmələr aparılaraq
xəritələrin yeni variantı Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
tərəfindən yenidən hazırlanmışdır. Qərar layihəsi aidiyyəti dövlət
qrumları ilə razılaşdırılaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Gəncə, Sumqayıt, Şəki şəhər
icra hakimiyyətlərinin birgə dəstəyi ilə qeyd olunan şəhərlərdə şəhər
turizminin inkişaf konsepsiyasının hazırlanması məqsədilə Gəncə,
Sumqayıt və Şəki şəhər icra hakimiyyətlərinə müraciət ünvan83
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lanmışdır. Gəncə və Şəki şəhər icra hakimiyyətlərindən birgə
əməkdaşlığa dair müsbət rəy bildirilmişdir.
Nazirliyin dəstəyi ilə 2014-cü ildə “Azərbaycanda Kənd Yaşıl
Turizminin İnkişafına Dəstək” İctimai Birliyi yaradılmışdır.
Cari ilin 30 sentyabr - 01 oktyabr tarixlərində Gəncə şəhərində
III Beynəlxalq Şərab Festivalı keçirilmişdir. İtaliya, Fransa, Gürcüstan və Moldovadan olan şərab istehsalçıları, şərabçılıq ittifaqları və
assosiasiyalarının nümayəndələrinin iştirak etdiyi festivalda müxtəlif
ölkələrin şərabları sərgilənib. Şərab stendləri ilə yanaşı Festivalda
Azərbaycan Turizm potensialını əks etdirən mobil stend quraşdırılmış,
müxtəlif dillərdə reklam-çap məhsulları ziyarətçilərə təqdim
olunmuşdur.
Bakı şəhərinin mədəni irsinin və turizm potensialının geniş
təbliğ olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin təşkilati dəstəyi ilə dünya brendi kimi tanınan
“City Sightseeing Worldwide” şirkəti arasında bağlanmış razılaşmaya
əsasən Azərbaycanda “City Sightseeing Baku” şirkəti yaradılmış və
cari ilin 03-05 aprel tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı Expo Mərkəzində onun
əsas təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Bakı şəhərində bu turların təşkili
məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansında olan 3 ədəd
MAN Gülərüz Kobra markalı ikimərtəbəli üstüaçıq avtobuslar şirkətin
istifadəsinə verilmişdir. Hazırda “City Sightseeing Baku” şirkəti
tərəfindən təyin olunmuş marşrut və qrafik üzrə Bakı şəhəri üzrə yerli
və xarici turistlər üçün turlar təşkil olunur.
26 may - 02 iyun tarixlərində İsmayıllı rayonunda 90 nəfər, 0310 iyun tarixlərində isə Xaçmaz rayonunda 146 nəfər üçün Türkiyənin
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə mehmanxana idarəçiliyi,
qeyd-qəbul, masa xidməti və xadiməçilik mövzularında tədris kursları
keçirilmişdir.
17 - 24 noyabr tarixlərində Qusarda yerləşən “Şahdağ” qış-yay
turizm kompleksində Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə
birgə mehmanxana idarəçiliyi, qeyd-qəbul, masa xidməti, xadiməçilik
və yeməyin hazırlanması və mətbəx gigiyenası mövzularında tədris
kursları keçirilmişdir.
Ölkəmizə gələcək xarici qonaqların asudə vaxtlarını səmərəli
keçirmələri, eləcə də turistlərə ekskursiya xidməti göstərən
bələdçilərin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və müvafiq xidmət
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tərəfimizdən “Bələdçilərin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə dair 2014-2015-ci illər üçün
84
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tədbirlər planı” hazırlanmış və təsdiq edilmişdir.
Tədbirlər planının icrası çərçivəsində ərəb, fars, ingilis, fransız,
alman, italyan, ispan, koreya, yapon, polyak, macar və çex dilləri üzrə
gənc bələdçilərin hazırlanması və onlarda bu peşəyə marağın
artırılması məqsədilə Azərbaycan Dillər, Bakı Dövlət və Bakı Slavyan
universitetlərində yuxarı kurslarda təhsil alan və bələdçilik
fəaliyyətinə həvəs göstərən tələbələrin seçilməsi, həmin tələbələrlə
Nazirliyin aidiyyəti mütəxəssislərinin, eləcə də peşəkar bələdçilərin
görüşünün təşkil olunması, həmçinin, bələdçi-tərcüməçilər üçün xarici
dil biliyi səviyyəsinin artırılması məqsədilə müvafiq dillər üzrə təlim
kurslarının keçirilməsi istiqamətində işlər görülmüşdür. “Turizm
bələdçiləri tərəfindən Şimal və Şimal-qərb əsas turist marşrutları
haqqında məlumatın verilməsi üzrə vahid metodika” vəsaitinin
hazırlanması üzrə işlər aparılır.
Bölgələrdə müasir standartlara cavab verən turizm infrastrukturunun qurulması və xidmət sahələrinin yaradılması, çeşid imkanlarının
genişləndirilməsi, eləcə də rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi, regional səviyyədə turizmin davamlı inkişafı və mövsümiliyin
azaldılması baxımından bu tədbirlərin planlı şəkildə davam etdirilməsi
istiqamətində müvafiq işlər görülmüşdür.
İl ərzində Bakı və regionlarda fəaliyyət göstərən turizm informasiya mərkəzlərinin (TİM) hesabatları təhlil edilmiş, müvafiq koordinasiya işləri həyata keçirilmişdir. Mərkəzlər yerləşdiyi bölgəni
təbliğ etmək məqsədilə regionun turizm potensialını əks etdirən
reklam-çap məhsulları hazırlamışlar. Hesabat dövrü ərzində
mərkəzlərə müraciət edən yerli və xarici turistlərə zəruri məlumatlar
verilmiş, qruplar qəbul edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir.
Mərkəzlərin vahid sxem əsasında internet portalları yenidən
hazırlanması ilə bağlı işlər davam etdirilmişdir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, müəyyən problemlər də mövcuddur.
Belə ki, TİM-lər yerlərdə turizm məhsulunun hazırlanması işində passiv iştirak edirlər. Bölgənin təşviqi işində yeni texnologiyalardan
istifadə vərdişləri və özünü maliyyələşdirmə istiqamətində
fəaliyyətlərin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulur.
Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişafında hökumətin rolu,
maraqlı tərəflər arasında potensial əməkdaşlıq formaları, uğurlu
əməkdaşlıqların qurulması metodları və Azərbaycan turizminin
inkişafına dair əsas istiqamətlərin müəyyən edilməsi məqsədilə
“2015-2024-cü illər üçün Azərbaycanda Turizmin İnkişaf Strategiyası” hazırlanmışdır. Bu sənəd Azərbaycan turizminin qeyd olu85
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nan dövr ərzində inkişafının təmin olunması məqsədilə müvafiq
hədəfləri müəyyən edir və həmin hədəflərə nail olmaq üçün konkret
mexanizmlərin yaradılmasını və müvafiq tədbirlərin həyata
keçirilməsini nəzərdə tutur. Hazırda Turizmin İnkişaf Strategiyası
layihəsi müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırma mərhələsindədir.
Yeni “Turizm haqqında” qanun layihəsinin hazırlanması üzrə
müvafiq işlər yekunlaşdırılmışdır. Turizm haqqında yeni qanun
layihəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin səlahiyyətlərinin
genişləndirilməsi, turoperator, turagent, çimərlik və yerləşdirmə
fəaliyyət növlərinə ayrıca lisenziyaların verilməsi, turistlərin və
ekskursantların daşınması sahəsində xidmətlər göstərmək üçün avtomobil nəqliyyatı ilə daşıma xidmətləri göstərən şəxslərin Nazirlik
tərəfindən akkreditasiyası, turizm xidmətlərinin yoxlanılması
məqsədilə “gizli qonaq” (mystery guest) üsulundan istifadə olunması,
Nazirlik tərəfindən turizm sahəsində korporativ idarəetmə
standartlarının hazırlanması, Dövlət Turizm Reyestrinin və Turizm
İnkişaf Fondunun yaradılması və digər məsələləri əhatə edir.
Tvinninq layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda turizm
statistikasının mövcud vəziyyəti haqqında hazırlanmış hesabata
əsasən daxili turizm sahəsində müvafiq təhlillər aparılmış, bu
istiqamətdə aparılan turizm statistikasının mövcud çatışmazlıqlarının
aradan qaldırılması məqsədilə Avstriyalı eskpert Piter Haklla birlikdə
daxili turizm sorğusu hazırlanmışdır. Daxili turizm haqqında statistik
məlumatların yığılması və daxili turizm perspektivinin araşdırılması
məqsədilə 6 mərhələdən ibarət olacaq “Yerli turistlərin ölkə daxili
səyahət tendensiyasının öyrənilməsi” mövzusunda bazar
araşdırmasının ilk mərhələsi başlanmışdır.
İstər daxili istərsə də xarici turizm tendensiyalarının öyrənilməsi
məqsədilə müxtəlif növ araşdırmalar aparılmış və mövcud turizm
statistikası tərəfimizdən təhlil edilmişdir. Statistika sahəsində mövcud
çatışmazlıqlar tədqiq edilərək Dövlət Statistika Komitəsi üçün müvafiq təkliflər hazırlanmışdır.
Dövlət Turizm Reyestrinə daxil edilməsi təklif edilən
göstəricilərə dair ilkin təkliflər planı hazırlanmışdır. Ölkədəki bütün
turizm yerləşdirmə vasitələrinin, turizm marşrutlarının, turizm
əhəmiyyətli obyekt və subyektlərin tam siyahısını əhatə edəcək reyestr
üzrə işlər davam etdirilməkdədir.
Dövlət Statistika Komitəsi, Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən
təqdim edilən məlumatlar təhlillər aparılmış, ötən illərin müvafiq statistik məlumatları ilə müqayisə edilmiş, müvafiq təkliflər
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hazırlanmışdır.
Yerli vətəndaşların xarici ölkələrə səfər tendensiyalarının
araşdırılması məqsədilə “ERA Research” marketinq şirkəti tərəfindən
“Xarici turizmdən istifadə səbəblərinin öyrənilməsi” sorğusu həyata
keçirilmişdir. Sözügedən sorğu 1500 nəfər respondentlə Bakı
şəhərində və regionlarda keçirilmişdir. Sorğunun əsas məqsədi
Azərbaycan əhalisinin xaricdə istirahət etmə səbəblərini təyin
etməkdən və yerli və xarici turizm xidmətlərini müqayisə etməkdən
ibarət olmuşdur. Sorğunun nəticələri daxili turizmdə yaşanan əsas
çatışmazlıqlar haqqında aydın təsəvvür yaratmaqdan ibarətdir.
Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT)
tərəfindən nəşr edilən “Compendium of Tourism Statistics” və “Yearbook of Tourism Statistics” kitablarında Azərbaycana dair əks
etdirilən statistik məlumatlar mütəmadi olaraq qarşılıqlı razılaşdırılmış
və yeni məlumatlar BMÜTT-yə təqdim edilmişdir.
Marketinq tədqiqatları üçün Azərbaycana gələn əcnəbi
turistlərin ölkəmizdən gedərkən onların ökəmiz barədə təəssüratlarının öyrənilməsi məqsədilə sorğulara cəlb olunması istiqamətində işlər görülür.
Turizm sənayesi ilə işin təkmilləşdirilməsi, turizm sahəsində
mövcud olan problemlərin müzakirə olunması və aradan qaldırılması
məqsədilə dövlət və özəl sektorların nümayəndələrinin iştirakı ilə beş
İşçi qrupu yaradılmışdır. Qeyd olunan qruplar “Gəlmə turizmi və elektron viza”, “Getmə turizmi”, “Turizm təhsili”, “Bələdçilər” və
“Müalicəvi turizm” mövzuları üzrə fəaliyyət göstərəcəklər. “Gəlmə
turizmi və elektron viza” mövzusuna həsr olunmuş İşçi qrupun 1-ci
iclası artıq təşkil olunmuşdur və iclasda müzakirə olunmuş
problemlərin həll olunması məqsədilə müvafiq tədbirlər planı
hazırlanmışdır.
2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları ərzində 62 hüquqi və fiziki
şəxsin təqdim etdiyi sənədlərə baxılmış və onlara turizm fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) verilmişdir. Hazırda
respublikada 272 turizm şirkəti xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında
fəaliyyət göstərir.
Həmçinin, 2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları ərzində 74 hüquqi
və fiziki şəx tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərinə baxılmış və onlara
mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq üçün lisenziya verilmişdir. Hazırda respublika ərazisində 306
hüquqi və fiziki şəxs Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyətinə xüsusi razılıq
87

Hesabat_2014_son_Layout 1 12.03.2015 14:59 Page 88

(lisenziya) alaraq fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 aprel 2004-cü il tarixli, 56 nömrəli Fərmanı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 iyul 2004-cü il tarixli, 97 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması Qaydası”na
əsasən, 2014-cü il ərzində ekspert qrupu tərəfindən 37 obyektə baxış
keçirilmiş və Azərbaycan Respublikasında dövlət təsnifatından
keçmiş mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin sayı 75-ə
çatmışdır.
Qeyd edək ki, təsnifat Avropanın bir çox ölkələrində tətbiq olunan “HotelStars Criteria 2010-2014” uyğun hazırlanmış “Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin təsnifatı, ulduz kateqoriyaların
müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilmədə meyarların tətbiq
edilməsi barədə” AZS 745-2012 Dövlət Standartına uyğun həyata
keçirilir.
Vahid lisenziya reyestrinin aparılması məqsədi ilə lisenziya
almış şirkətlərin və mehmanxanaların siyahısı hazırlanaraq hər ay üzrə
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, rüb üzrə isə Vergilər Nazirliyinə
və Hesablama Palatasına təqdim edilmişdir.
Cari ilin 31 mart - 29 aprel və 20 oktyabr – 13 noyabr
tarixlərində Bakı-Abşeron bölgəsində fəaliyyət göstərən mehmanxana və turizm şirkətləri, 23 iyun - 22 iyul tarixlərində isə
respublikamızın bölgələrində fəaliyyət göstərən mehmanxanalar
tərəfindən göstərilən xidmətlərin dövlət standartlarına riayət
olunmasının yoxlanılması məqsədilə monitorinqlər keçirilmiş və müvafiq qaydalara uyğun olaraq elektron qaydada Ədliyyə Nazirliyinə
hesabatlar təqdim edilmişdir. Bakı-Abşeron bölgəsində fəaliyyət
göstərən turizm şirkətləri və mehmanxanalar ilk dəfə olaraq bu
monitorinqlərə cəlb edilmişdir.
Keçirilmiş monitorinqlərin nəticələrinə əsasən tərəfimizdən müvafiq təhlillər aparılmış, hesabatlar hazırlanmış və hesabatlara uyğun
olaraq müvafiq işlər görülmüşdür. Monitorinq zamanı aşkar edilmiş
xüsusi razılıq (lisenziya) olmadan qanunsuz fəaliyyət göstərən
obyektlər barəsində məlumatlar qanunvericiliyə uyğun tədbir
görülməsi üçün Vergilər Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili
sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli, 429 saylı fərmanına uyğun olaraq,
dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması üçün əhaliyə elek88
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tron xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə 2013-cü ilin yanvar ayından
başlayaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən turizm,
mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyətinə xüsusi
razılıq (lisenziya) verilməsi yalnız elektron qaydada həyata keçirilir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin birgə yaradılmış Komissiyası tərəfindən 2015-ci ildə Bakı
şəhərində keçiriləcək I Avropa Oyunları ilə bağlı Bakı şəhərində
fəaliyyət göstərən mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin
hazırlıq səviyyəsi yoxlanılmışdır.
“Turistlər üçün elektron viza almaq hüququ olan Azərbaycan
Respublikasında fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin akkreditasiyadan keçirilməsinə dair qaydalar”ın təsdiq edilməsi istiqamətində
də müvafiq işlər davam etdirilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə elektron turist viza rəsmiləşdirilməsi sahəsində
təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 noyabr 2012-ci il tarixli, 2577 saylı Sərəncamının
icrasının təmin edilməsi məqsədilə 2013-cü ilin 15 mart tarixindən
elektron turist viza sisteminin tətbiqinə başlanılmışdır. Bu günə qədər
ölkəmizdə gəlmə turizmlə məşğul olan 55 turizm şirkəti Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi tərəfindən akkreditasiyadan keçirilərək bu sistemə
qoşulmuşdur.
Dövr ərzində mehmanxana və turizm şirkətləri ilə bağlı
vətəndaşlardan Turizm şöbəsinə daxil olmuş 19 şikayətə baxılmış və
aidiyyəti üzrə tədbirlər görülmüşdür.
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BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR
VƏ MƏDƏNİYYƏT PROQRAMLARI
21-23 yanvar tarixində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Mədinə
şəhərində İSESKO-nun təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət Nazirlərinin 8-ci
İslam Konfransı keçirilmişdir. Konfransda nazir Əbülfəs Qarayevin
rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Tədbirin açılış
mərasimində Ə.Qarayev 7-ci konfransın prezidenti kimi İSESKO-nun
son iki il müddətindəki fəaliyyəti, qəbul edilmiş sənədlərin icra
vəziyyəti, islam ölkələri arasında əməkdaşlığın istiqamətləri və
gələcək perspektivləri barədə çıxış edərək Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin xoş arzularını iclas
iştirakçılarının diqqətinə çatdırmışdır. Açılış mərasimində həmçinin
İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-Tüveycri, Səudiyyə
Ərəbistanı Kral ailəsinin üzvü, Mədinə şəhərinin əmiri Feysəl bin
Salman Əl-Səud, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının mədəniyyət və informasiya naziri Əbdüləziz bin Mohiddin Xoca və digər şəxslər çıxış
etmişlər.
“Mədəni hüquqların sülh və dialoqda rolu” sessiyasında
Ə.Qarayev tərəfindən son iki ildə Azərbaycanla İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına və İSESKO-ya üzv olan ölkələr arasında həm ikitərəfli,
həm də çoxtərəfli formatda əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirildiyi və
bir sıra konkret layihələrin həyata keçirildiyi qeyd olundu. Konfransda
Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq nüfuzu və islam dünyasında həyata
keçirdiyi çoxsaylı layihələr nəzərə alınaraq ölkəmiz İslam mədəni
strategiyasının icrası üzrə Məşvərətçi Şuraya üzv seçildi.
Səfər çərçivəsində İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz
Osman Əl-Tüveycri və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının mədəniyyət
və informasiya naziri Əbdüləziz bin Mohiddin Xoca və Səudiyyə
Ərəbistanı Kral ailəsinin üzvü, Mədinə şəhərinin əmiri Feysəl bin
Salman Əl-Səud ilə ikitərəfli görüşlər keçirilmiş və gələcək
əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
“Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında” 22 noyabr 2013-cü il tarixli, 77 nömrəli Sərəncamını rəhbər
tutaraq, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarının ziyarəti və
yubileyə həsr edilmiş tədbirdə iştirak məqsədilə yanvarın 31-də
nümayəndə heyəti Türkiyə Respublikasında səfərdə olmuşdur.
SSRİ xalq artisti, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət
Əmirovun 16 fevral tarixində Belarus Dövlət Akademik Musiqi
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Teatrında səhnələşdirilən “Min bir gecə” baletinin premyerası
keçirilmişdir. Üç gün ərzində (14 – 16 fevral) bütün tamaşalar anşlaqla
qarşılanmışdır.
2014-cü il 24-25 fevral tarixində Hindistanın Nyu-Deli
şəhərində Azərbaycan Respublikası və Hindistan Respublikası
arasında ticarət, iqtisadi, elmi və texnoloji əməkdaşlıq üzrə
Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti 3-cü iclasında iştirak təmin
edilmişdir.
Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Fransa İncəsənət
Akademiyasında Tahir Salahovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş
fərdi yaradıcılıq sərgisində iştirak etmək məqsədilə 27 fevral 2014cü il tarixində Fransa Respublikasında səfərdə olmuşdur.
Tədbirdə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti xanım Mehriban Əliyeva, Fransanın görkəmli
mədəniyyət xadimləri, Parisdə akkreditə olunmuş diplomatik korpusun və Fransa hökumətinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
Mərasimdə Fransa İncəsənət Akademiyasında ilk dəfə
Azərbaycan rəssamının sərgisinin açılmasının Azərbaycan
mədəniyyəti üçün tarixi hadisə olduğunu vurğulanmış, Heydər Əliyev
Fonduna və Fondun prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya bu
təşəbbüsə verdiyi dəstəyə görə dərin minnətdarlıq bildirilmişdir.
Sərgidən sonra YUNESKO-nun mənzil qərargahında qurumun
Baş direktoru İrina Bokovanın bu vəzifəyə yenidən seçilməsi
münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunmuşdur. Qəbulda həmçinin
Azərbaycanın birinci xanımı, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri
xanım Mehriban Əliyeva iştirak etmişdir.
Səfər çərçivəsində fevral ayının 27-də Fransanın Mədəniyyət və
kommunikasiyalar naziri xanım Aureli Filippetti ilə görüş
keçirilmişdir. Görüşdə Azərbaycan və Fransa arasında mədəniyyət
sahəsində ikitərəfli əlaqələrin vəziyyəti və gələcək perspektivləri geniş
müzakirə olunmuşdur. Nazir Əbülfəs Qarayev tərəfindən mədəniyyətin müxtəlif sahələri, o cümlədən, Fransanın böyük təcrübəyə malik
olduğu mədəni irsin qorunması, kinematoqrafiya və ədəbiyyat
sahələrində ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi, qarşılıqlı olaraq hər
iki ölkədə mədəniyyət ilinin yaxud mövsümünün keçirilməsi təklifi
irəli sürülmüşdür. 2015-ci ildə bir sıra beynəlxalq təşkilatların dəstəyi
ilə Bakıda keçiriləcək üçüncü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda Fransanın iştirakının əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
A.Filippettini forumda iştirak üçün Bakıya dəvət edilmişdir.
13 mart tarixində Böyük Britaniyanın paytaxtı London
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şəhərində “Bakı prosesi”nin 5 illik yubiley mərasimi və III
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun beynəlxalq işçi
qrupunun iclası keçirilmişdir.
Tədbirdə YUNESKO-nun, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının,
Avropa Şurasının Şimal-Cənub Mərkəzinin, İSESKO-nun, BMT-nin
Dünya Turizm Təşkilatının, Ərəb Liqası və Böyük Britaniyanın
Koventri Universitetinin Sülh, Etimad və Sosial Münasibətlər
Mərkəzinin yüksək vəzifəli şəxsləri, həmçinin Böyük Britaniya parlamentinin üzvləri, bu ölkənin nüfuzlu siyasətçiləri və elm xadimləri
iştirak etmişlər.
İşçi qrupunun iclasında 2015-ci ilin payızında Bakıda
keçirilməsi planlaşdırılan III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun prioritet istiqamətləri və həyata keçiriləcək layihələr
barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Təklif olundu ki, III Dünya Forumu
özündə aşağıdakı istiqamətləri əhatə etsin:
Birinci, Forumlararası müddətdə müxtəlif istiqamətlər üzrə
layihə və proqramların həyata keçirilməsi;
İkinci, Forumun hər bir beynəlxalq qurumuna öz layihə və
təşəbbüslərini irəli sürmək üçün bərabər imkanlar yaratması;
Üçüncü, Forumun müasir dünyanın hazırkı və gələcək
təhdidlərinə qarşı birgə mübarizə üçün ümumi fəaliyyətləri müəyyən
etməsi;
Dördüncü, müasir medianın və sosial şəbəkələrin insanların
ruhuna müsbət təsir edən proqramlarla çıxış etməsi üçün layihələrin
hazırlanması;
Beşinci, mədəniyyətlər arasında və bir mədəniyyət daxilində
artan radikallaşmanın qarşısını almaq üçün birgə proqramların
hazırlanması və s.
Görüşdə hər bir beynəlxalq qurumun nümayəndəsi öz
təşkilatının bu istiqamətdə planları barədə məlumat verərək
Azərbaycanın vasitəçiliyi ilə həmin fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsinin
vacibliyini qeyd etdi. Görüşün sonunda cari ilin may ayına kimi hər
bir beynəlxalq qurum tərəfindən konkret təkliflərin təqdim olunması
qərara alındı.
Həmin gün həmçinin Londonun məşhur Kral İncəsənətlər
Cəmiyyətində “Bakı prosesi”nin təqdimat mərasimi keçirildi.
Təqdimat mərasimində ölkəmizin Böyük Britaniyadakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Fəxrəddin Qurbanov, Kral İncəsənətlər
Cəmiyyətinin direktoru Metyu Taylor, BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının Strateji məsələlər üzrə direktor müavini Jan Kristof Bas,
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YUNESKO-nun sülh və qeyri-zorakılıq mədəniyyəti üzrə
sektorlararası platformasının rəhbəri xanım Katerina Stenou, Dünya
Turizm Təşkilatının Orta Şərq üzrə regional direktoru Əmir AbdelQaffar, İngiltərənin ən böyük İslam Mədəniyyət Mərkəzinin (İMM)
baş katibi Əhməd Dubayan çıxış etdilər.
Nazir Əbülfəs Qarayev tərəfindən Bakı prosesinin tarixi barədə
iştirakçılara ətraflı məlumat verildi. Qeyd edildi ki, Bakı prosesi
təşəbbüsü 2008-ci ilin 2-3 dekabr tarixində Bakıda Avropa Şurasına
üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən irəli
sürülmüşdür. “Bakı prosesi” çərçivəsində 2008-ci ildə Avropa və ona
qonşu regionların mədəniyyət nazirləri arasında birgə konfrans, 2009cu ildə islam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI Konfransı
çərçivəsində Avropa Şurasına üzv dövlətlər ilə İslam Konfransı
təşkilatına üzv dövlətlər arasında “Mədəniyyətlərarası dialoq”
mövzusunda iclas, 2011-ci ildə 1-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu, 2013-cü ildə isə II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu və dünya mədəniyyət və turizm nazirlərinin ilk birgə
Konfransı keçirilmişdir.
Tədbirdə iştirakçılara “Bakı prosesi”, Azərbaycan mədəniyyəti
və turizm imkanlarına dair broşurlar paylanılmışdır.
Avropa Şurasının (AŞ) Mədəniyyət, İrs və Landşaft üzrə rəhbər
komitəsinin növbəti sessiyasında iştirak etmək məqsədilə mədəniyyət
və turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva 2014-cü il martın
18-dən 22-dək Fransanın Strasburq şəhərinə səfər etmişdir.
Sessiyada Azərbaycanın cari ilin may-noyabr aylarında Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində keçiriləcək
mədəniyyət tədbirləri, komitənin yeni mandatı və 2014-2015-ci illər
üçün prioritet layihələr və digər məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Fransa nümayəndəsi Komitənin sədri, Finlandiya nümayəndəsi
isə sədr müavini seçilmişdir. Komitənin əvvəlki sessiyalarından fərqli
olaraq, budəfəki sessiyada mədəniyyətlə bağlı məsələlər demokratik
idarəçilik və mədəniyyətin sosial statusu aspektindən müzakirə
edilirdi.
Ölkəmizin Avropa Şurasının Mədəniyyət üzrə Rəhbər Komitəsində fəal mövqeyinin gücləndirilməsi məqsədilə Avropa Şurası
rəsmiləri ilə bir sıra vacib görüşlər keçirildi. Avropa Şurasının
Demokratik idarəçilik üzrə direktoru xanım Kladi Luçiani ilə keçirilən
ikitərəfli görüşdə Azərbaycan-Avropa Şurası mədəniyyət əlaqələri
barədə ətraflı müzakirə aparıldı. Azərbaycan nümayəndə heyəti
93

Hesabat_2014_son_Layout 1 12.03.2015 14:59 Page 94

tərəfindən Bakı prosesində AŞ-nın rolu və ölkəmizin təşkilatın bütün
layihələrində fəallığı barədə məlumat verildi. K.Luçiani Azərbaycanın
bu istiqamətdə fəal əməkdaşlığı və töhfələrindən məlumatlı olduğunu
bildirərək, AŞ-da aparılmış islahatlar nəticəsində mədəniyyətə məsul
olan baş direktorluğun ləğv edildiyini və əvəzində Demokratiya baş
direktorluğunun yaradıldığını, artıq mədəniyyət məsələlərinin də
demokratik idarəetmə kontekstində nəzərdən keçiriləcəyini və
ölkələrlə əməkdaşlığın bu yanaşma əsasında qurulacağını qeyd etdi.
Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi
çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərin təşkili ilə bağlı fikir mübadiləsi
aparmaq məqsədilə Demokratik idarəçilik direktorluğunun departament rəhbəri Alfonzo Zardi və sektor müdiri Katrin Merkle, həmçinin
Avropa İrs Günlərinin koordinatoru Madalena Grossman ilə görüşlər
keçirildi.
Cari ilin 19 mart tarixində Avropa Şurasının əsas binasında
Novruz bayramına həsr edilmiş tədbir keçirildi.
Tədbir zamanı Bakı Xoreoqrafiya məktəbinin şagirdlərinin
ifasında Azərbaycan rəqs nümunələri nümayiş etdirilmiş, qonaqlara
Novruz bayramı ilə bağlı şirniyyatlar və bukletlər paylanılmışdır.
Aprel ayının 3-də Ə.Qarayev Bakı şəhərində Ümumdünya Turizm Təşkilatının (ÜTT) Avropa Komissiyasının 57-ci iclası ilə
əlaqədar Bakıda səfərdə olan Monteneqronun davamlı inkişaf və turizm naziri Branimir Gvozdenovic, Xorvatiyanın Turizm Naziri Darko
Lorencin, Macarıstan Milli İqtisadiyyat Naziri və dövlət katibi István
Komoróczki, Litvanın İqtisadiyyat Naziri Evaldas Gustas,
Albaniyanın Şəhərsalma və Turizm Naziri Meglantina Gjermenini
qəbul etmişdir. Görüşlərdə turizm, turizm–mədəniyyət, turizm–iqtisadiyyat mövzularında müzakirələr aparılmış, gələcəkdə qarşılıqlı
təcrübə mübadilələri, birgə layihələrin həyata keçirilməsi və
əməkdaşlıq proqramlarının hazırlanması barədə razılıq əldə
olunmuşdur. Seminar və iclasda ümumilikdə 31 ölkənin, BMÜTT-nin
nümayəndələri, ekspertləri, Avropa ölkələrinin aidiyyəti qurumlarının
nümayəndələri iştirak etmişdir.
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat – GUAM-ın
Mədəniyyət və Turizm üzrə İşçi Qrupunun növbəti iclasında iştirak
məqsədilə nazir müavini Nazim Səmədovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti 2014-cü ilin 21 – 24 aprel tarixində Ukraynanın
Kiyev şəhərində səfərdə olmuşdur.
Azərbaycanın sədrliyi ilə təşkil olunan iclasda Ukraynanın Turizm və Kurortlar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Andrey
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Şenin, Gürcüstanın Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyinin
Beynəlxalq proqramlar və gürcü mədəniyyətinin məşhurlaşdırılması
departamentinin müdiri Serqo Kaladze və Milli Turizm
Administrasiyasının Marketinq şöbəsinin koordinatoru Laşa Tsurtsumia, Moldova Respublikasının Ukraynadakı səfirliyinin müşaviri
Daniela Tsurkanu iştirak etmişlər. 22 aprel tarixində keçirilmiş iclasda
Azərbaycanın mədəniyyət və turizm sahələrində aparılan işlər və əldə
olunan nailiyyətlərdən bəhs edilmiş, ölkəmizin son illərdə iqtisadi və
siyasi inkişafının bütün sahələrə nüfuz etdiyini xüsusi vurğulanmışdır.
Ardınca GUAM-a üzv ölkələrin mədəniyyət və turizm sahələri üzrə
əldə etdikləri nailiyyətlər, statistik məlumat mübadiləsi, Mədəniyyət
və turizm üzrə işçi qrupunun 2013 – 2014-cü illər üzrə Tədbirlər
Planının həyata keçirilməsi, GUAM+ formatında mədəniyyət və turizm sahələri üzrə yeni layihələrin hazırlanması və digər məsələlər
ətrafında müzakirələr aparılmışdır.
23 aprel tarixində iclasın yekunlarına dair protokol imzalanmış
və xatirə şəkilləri çəkdirilmişdir. Həmin gün Ukraynanın “Birinci”
kanalının müdürünün birinci müavini Oleksandr Liyev ilə görüş
keçirilmiş, Azərbaycanın mədəniyyəti və turizm potensialının
təbliğinə dair video materialların həmin kanalda yayımlanması
imkanlarının nəzərdən keçirilməsi məsələsi ətrafında müzakirələr
aparılmış və O.Liyev Azərbaycanla əməkdaşlığa daim hazır
olduqlarını bildirmişdir. Ukraynanın mədəniyyət nazirinin birinci
müavini Olesya Ostrovskaya-Lyuta ilə keçirilmiş növbəti görüşdə isə
mədəniyyət və turizm sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın mövcud
vəziyyəti və gələcək perspektivlər müzakirə edilmiş, Azərbaycanın
bu sahədə qazandığı uğurlu təcrübənin Ukrayna tərəfi üçün də faydalı
olacağı qeyd olunmuşdur.
22-23 aprel 2014-cü il tarixində Mahaçqala şəhərində keçirilən
“Müasir şəraitdə regional siyasətdə mədəniyyət və iqtisadiyyat”
mövzusunda beynəlxalq mədəniyyət-investisiya forumunda iştirak
etmək məqsədilə mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev aprelin 21-dən 23-dək Dağıstan Respublikasında (Rusiya Federasiyası)
səfərdə olmuşdur.
Səfərin ilk günü Dərbənd şəhərində yerləşən Heydər Əliyev
adına məktəb ziyarət edilmiş və məktəbin önündəki xatirə lövhəsinin
qarşısına əklillər qoyulmuşdur. Səfər müddətində tarixi abidələrə
Narın Qalaya və Cümə Məscidinə və Dərbənd Dövlət Azərbaycan
Dram Teatrına baxış keçirilmişdir.
Aprelin 22-də Dağıstan Respublikasının Prezidenti Ramazan
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Abdulatipov ilə ikitərəfli görüş görüş zamanı Azərbaycanla Dağıstan
arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olmasında məmnunluq ifadə
olunmuşdur. Danışıqlarda eyni zamanda mövcud problemlər ilk
növbədə Dərbənd Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının vəziyyəti
müzakirə edildi və Dağıstan Respublikasının Başçısı Dərbənd
teatrının bərpası məsələsini şəxsən nəzarətə götürəcəyini bildirmişdir.
2014-cu ilin 14 may tarixində Fransanın Strasburq şəhərində
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində sədrliyin Azərbaycan
Respublikasına keçməsi ilə bağlı “Etno-caz” konserti və Azərbaycan
mətbəx nümunələrinin təqdimatının təşkilati məsələlərinə nəzarət
etmək məqsədilə Nazirliyin əməkdaşı 11-15 may tarixlərində Strasburq şəhərində səfərdə olmuşdur. Tədbir bir neçə Azərbaycan və
Strasburq media nümayəndələri tərəfindən işıqlandırılmışdır.
Aşqabad şəhərində TÜRKSOY çərçivəsində görkəmli türkmən
şairi Mahdumqulu Fəraqinin 290 illiyinə həsr edilən yubiley
tədbirlərində və “Mahdumqulu Fəraqi və Ümumbəşəri mədəni
dəyərlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda iştirak etmək
məqsədilə mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev 14-15 may
2014-cü il tarixində Türkmənistanda səfərdə olmuşdur.
Mayın 15-də Aşqabadın “Ruhiyyət” mərasim sarayında yubiley
tədbirlərinin rəsmi açılış mərasimi oldu. Rəyasət heyətinə
Türkmənistanın Prezidenti cənab Qurbanqulu Berdimuxammedov,
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs
Qarayev, TÜRKSOY-un Baş katibi Düseyn Kaseinov, YUNESKOnun Baş katibi İrina Bokova, və Ermənistanın mədəniyyət naziri
Asmik Poqosyan daxil idi. Bütövlükdə dünyanın 30-a yaxın
ölkəsindən 300-dən artıq qonağın iştirak etdiyi yubiley tədbirlərində
və beynəlxalq elmi konfransın rəsmi açılış mərasimini Türkmənistan
Respublikasının Prezidenti cənab Qurbanqulu Berdimuxammedov
açmışdır. Türkmənistan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə bir
qrup alimlər və ictimai xadimlər “Mahdumqulu medalı” ilə təltif olundular. Onların arasında Azərbaycan Respublikasının Rusiya
Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlu və Bakı Dövlət Universitetinin professoru Firuzə Ağayeva da olmuşdur.
Tədbirdən sonra Türkmənistan Prezidenti cənab Qurbanqulu
Berdımuxammedovla görüş keçirildi. Görüş zamanı iki ölkə arasında
mədəniyyət və turizm sahələrində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə
olundu. Türkmənistan Prezidenti turizm sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məqsədilə Türkmənistanın “Avaza” regionu ilə
tanışlıq məqsədilə Azərbaycan turizm şirkətləri nümayəndələrinin
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Türkmənistana səfərinin təşkilini təklif etdi. Əbülfəs Qarayev
tərəfindən Türkmənistanın turizm şirkətlərinin nümayəndələrindən
ibarət heyətin “Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksi ilə tanışlıq üçün
Azərbaycana səfərinin həyata keçirilməsi təklifi edilmişdir.
Mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi zamanı
“Koroğlu” eposunun beynəlxalq fayl qismində Azərbaycan və
Türkmənistanın birgə layihəsi kimi hazırlanaraq YUNESKO-nun
qeyri maddi mədəni irs siyahısına daxil edilməsi təklifi irəli sürüldü.
Türkmənistan Prezidenti qeyd olunan layihəyə razılığını bildirmişdir.
Cari ilin 19 may tarixində BMT-nin İnkişaf və Dialoq üçün
Ümumdünya Günü şərəfinə Koventri Universitetinin Etimad, Sülh və
Sosial münasibətlər İnstitutunda keçirilən tədbirdə Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi təmsil olunmuşdur.
Səfər çərçivəsində Etimad, Sülh və Sosial münasibətlər İnstitutunun
direktoru professor Mayk Hardi və Universitetin digər rəhbər şəxsləri,
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının nümayəndələri ilə görüşlər
keçirilmiş, cari ilin avqust ayında İndoneziyanın Bali şəhərində
keçiriləcək BMT-nin VI Qlobal Forumunda Bakı Prosesinin təqdimat
mərasiminin təşkili və cari ilin noyabr ayında Bakıda “Bakı Prosesi –
Global Mədəniyyətlərarası Dialoqa dəstək” mövzusunda dünyanın
nüfuzlu elm xadimlərinin iştirakı ilə akademik konfransın keçirilməsi
ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır.
YUNESKO-nun 2014-2015-ci illər üzrə Görkəmli şəxslərin və
əlamətdar hadisələrin yubileyləri ilə bağlı Proqram çərçivəsində 19
may 2014-cü il tarixində Fransanın paytaxtı Paris şəhərində yerləşən
YUNESKO-nun Baş Qərargahında Azərbaycanın xalq yazıçısı İlyas
Əfəndiyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar bədii-musiqili kompozisiya
və fotosərgi təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının YUNESKO yanında Daimi
Nümayəndəliyinin və YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının
Milli Komissiyasının dəstəyi ilə təşkil edilmiş tədbirdə Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət və turizm nazirinin müavini
Sevda Məmmədəliyeva, millət vəkili Nizami Cəfərov, YUNESKO
üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının birinci katibi
Günay Əfəndiyeva, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər
Paşa Nemətov, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi Fikrət
Qocadan ibarət nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
Konsert proqramından öncə, YUNESKO-nun Baş direktoru
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İrina Bokovanın iştirakı ilə İlyas Əfəndiyevə həsr olunmuş fotosərgiyə
baxış keçirilmiş, daha sonra ikitərəfli görüşlər keçirilmişdir. Görüş
zamanı Azərbaycan ilə YUNESKO arasında əməkdaşlıq və son
nailiyyətlər nəzərdən keçirilmiş, gələcək əməkdaşlıq haqqında
müzakirələr aparılmışdır.
YUNESKO-nun Baş direktoru İrina Bokova çıxışı zamanı İlyas
Əfəndiyevin yaradıcılığına nəzər salmış, görkəmli yazıçı və dramaturqun Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında və zənginləşməsində
özünəməxsus yet tutduğunu vurğulamış və əsərlərində əsasən
Azərbaycan xalqının zəngin tarixini və mədəniyyətini işıqlandırdığını
qeyd etmişdir. Bundan əlavə, çıxış zamanı Baş direktor YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın YUNESKO ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərin genişlənməsində xüsusi rolunu
qeyd etmiş, həmçinin YUNESKO ilə birgə Azərbaycanın tarixinin və
mədəniyyətinin geniş tanıdılması məqsədilə həyata keçirilən
beynəlxalq layihə və tədbirlərin münasibətlərin inkişafında böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd etmişdir. Azərbaycanın maddi və qeyrimaddi mədəni irs nümunələrinin YUNESKO-nun müxtəlif
siyahılarına daxil edildiyini vurğulayaraq, 2-8 dekabr 2013-cü il
tarixində Bakı şəhərində keçirilən Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə
Hökumətlərarası Komitənin 8-ci iclasının yüksək səviyyədə təşkil
edildiyini qeyd etmiş və bununla əlaqədar olaraq bir daha Azərbaycan
Hökumətinə təşəkkürünü bildirmişdir.
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini cənab Elçin
Əfəndiyev çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinin
qeyd edilməsi haqqında müvafiq Sərəncamın imzalandığını bildirmiş
və Sərəncamın icrası məqsədilə ölkədə təşkil edilmiş bütün tədbirlərin
yüksək səviyyədə keçirildiyini vurğulamışdır.
İlyas Əfəndiyevin həyatı haqqında qısa film nümayiş edildikdən
sonra, İlyas Əfəndiyevin həyat və yaradıcılığı fonunda Azərbaycan
musiqinin dəyərli nümunələri ifa edilmişdir. Tədbirdən sonra ölkəmiz
adından iştirakçılara Azərbaycan mətbəxinin zəngin nümunələrindən
ibarət ziyafət verilmişdir.
Hesabat dövrünü 21-23 may tarixində Belçika Krallığının Brüssel şəhərində keçirilmiş Avropa Komissiyasının Şərq Tərəfdaşlığı
Proqramının 4-cü Platformasının (insanlar arası əlaqələr) 11-ci
iclasında nazirlik təmsil olunmuşdur.
Platformanın budəfəki iclasında Mədəniyyət üçün Avropa
Gündəliyi və Mədəni Yaradıcılıq İndustriyaları sahəsində son
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tədqiqatlar təqdim olunmuş, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin “Creative
Europe” Proqramında iştirak imkanları müzakirə edilmiş və Şərq
Tərəfdaşlığı ölkələrinin sözügedən Proqramda iştirakı təşviq
edilmişdir.
Azərbaycan nümayəndə heyəti iclasda çıxış edərək, Azərbaycan
Respublikasının Avropa İttifaqı ilə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq
perspektivləri barədə danışmış, cari ilin iyul ayında Azərbaycanda
Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət Proqramı çərçivəsində təşkil olunacaq
mübadilə seminarı haqqında məlumat vermişdir.
Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev 2014-cü ilin 4-5
iyun tarixində keçirilmiş Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilən IV Zirvə
toplantısı çərçivəsində Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Naziri Ömər
Çeliklə görüşmüşdür. Görüşdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq
proqramının hazırlanması, YUNESKO-ya birdə faylların təqdim
olunması, birgə turizm işçi komissiyasının yaradılması, cari ilin
noyabr ayında Bakıda keçiriləcək Türkiyə mədəniyyət günləri və s.
məsələlər ətraflı müzakirə olunmuşdur.
1-6 iyun tarixində YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin
Mühafizəsi üzrə Konvensiyasının iştirakçı dövlətlərinin Baş
Assambleyasının 5-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədilə nazir
müavini Sevda Məmmədəliyevanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Fransanın Paris şəhərində səfərdə olmuşdur.
Sessiyanın əsas müzakirə mövzusu 2015-ci ildən etibarən
YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ
Siyahısı”na və “Təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni
irs siyahısı”na daxil ediləcək elementləri qiymətləndirən strukturun
dəyişdirilməsi olmuşdur. Belə ki, əvvəllər bu struktur iki hissədən
ibarət idi (Köməkçi orqan və Məşvərətçi orqan). Sessiya zamanı isə
yeni struktur - Qiymətləndirici orqanın - təsis edilməsi qərara
alınmışdır. Səfər çərçivəsində bir sıra ölkələrin nümayəndələri ilə
görüşlər keçirilmiş, mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi potensialı
müzakirə olunmuşdur.
2014-cü ilin 16-17 iyun tarixlərində Ümumdünya Turizm
Təşkilatı (BMÜTT) və Rusiya Federasiyasının turizm üzrə federal
agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Soçi şəhərində “Turizmin
inkişafında əhəmiyyətli tədbirlərin rolu” mövzusunda keçirilmiş konfransda iştirak etmək məqsədilə mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs
Qarayev iyunun 16-dan 17-dək Soçi şəhərində səfərdə olmuşdur.
Tədbirdə Ümumdünya Turizm Təşkilatının (BMÜTT) Baş katibi
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Taleb Rifai, eyni zamanda Argentina, Rusiya Federasiyası,
Bolqarıstan, Macarıstan, Yunanıstan, Misir, İspaniya, Qazaxıstan, Çin
və Kamboca kimi ölkələrin turizm nazirləri və məsul şəxsləri iştirak
etmişdir.
Cari ilin 20 iyun tarixində Moskva şəhərində Dahi Azərbaycan
bəstəkarı, SSRİ və Azərbaycanın Xalq artisti, Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı, akademik Qara Qarayevin vaxtı ilə yaşadığı evin
fasadında barelyefinin açılış mərasimində iştirak etmək məqsədilə
mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev iyunun 19-dan 22-dək
Moskva şəhərində səfərdə olmuşdur. Səfər çərçivəsində Rusiyanın
Mədəniyyət Nazirliyində mədəniyyət naziri Vladimir Medinski ilə
görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmuş və
“Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi arasında mədəniyyət
sahəsində 2014-2016-cı illər üçün əməkdaşlıq proqramı”
imzalanmışdır. Daha sonra fəxri qonaq qismində nazir Ə.Qarayev 36cı Moskva Beynəlxalq Kinofestivalının açılış mərasimində iştirak
etmişdir.
İl ərzində Estoniya, Tacikistan, BƏƏ, Litva, Qazaxıstanla
keçirilmiş hökumətlərarası komissiyaların ekspertlərinin görüşündə
iştirak təmin olunmuşdur. Görüşlərdə hər iki ölkədə teatr
kollektivlərinin, solistlərin iştirakı ilə qarşılıqlı qastrolların və konsert proqramlarının təşkili, turizm sahəsi üzrə keçirilən beynəlxalq
sərgilərdə qarşılıqlı olaraq iştirak, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
turizm sahəsi üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, turizm sahəsi üzrə
informasiya və təcrübə mübadiləsinin aparılması məsələləri müzakirə
olunmuşdur.
4-5 iyul tarixində Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində Bakıda “Mədəniyyət və
rəqəmsallaşmanın mübadiləsi üzrə birinci platforma - Bakı konfransı”
keçirilmişdir.
Tədbirin açılışında Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və
turizm naziri Əbülfəs Qarayev konfransın əhəmiyyətindən danışmış
və bildirmişdir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə
sədrliyi öz üzərinə götürdükdən sonra istər ölkəmizdə, istərsə də Strasburqda silsilə tədbirlər keçirilir. Bütün bunlar Avropanın
Azərbaycanda gedən proseslərlə daha yaxından tanış olmasına, eləcə
də bu qitənin qabaqcıl təcrübəsindən istifadə etməyə imkan yaradır.
21-24 iyul 2014-cü il tarixində Bakı şəhərində Avropa İttifaqının
Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsünün Mədəniyyət Proqramı (RMCBU)
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çərçivəsində Monitorinq və İnstitusional İnkişaf Bürosunun və
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət Siyasəti üzrə 2-ci mübadilə seminarı
keçirilmişdir.
İyulun 21-də Seminar çərçivəsində “Azərbaycanın mədəniyyət
strategiyası: strategiya mədəniyyət layihələrini necə müəyyən edir və
layihələr strategiyaya necə təsir göstərir” mövzusunu əhatə edən və
əsas məqsədi Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində milli təcrübəyə xüsusi diqqət yetirmək və ölkənin mədəniyyət siyasətinin prioritet
istiqamətlərini və onun həyata keçirilməsinə yanaşmaları öyrənmək
olan açıq sessiya baş tutmuşdur. Açıq sessiyaya 40 daimi iştirakçı ilə
yanaşı, mədəniyyət təşkilatlarından 30-a yaxın nümayəndə də
qatılmışdır.
Əsas məqsədi regionlarda davamlı inkişafa dəstək vermək,
dövlət səviyyəsində mədəniyyət siyasətinin genişləndirilməsi və
təcrübə mübadiləsinin stimullaşdırmasından ibarət olan sessiyanın
gedişatında Azərbaycanın “Milli mədəniyyət strategiyası”nın
mədəniyyət sahəsi üzrə islahatların aparılması aləti kimi istifadə
edilməsi imkanları, Azərbaycan ilə digər Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT)
ölkələri arasında mədəniyyət sahəsi üzrə əməkdaşlığın inkişafı,
adıçəkilən sahələr üzrə qarşılıqlı mübadilənin imkanları nəzərdən
keçirilmişdir.
Cari ilin 28 avqust – 1 sentyabr tarixlərində Azərbaycan
Respublikasının Baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyevin rəhbərliyi
ilə nümayəndə heyəti BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Altıncı
Dünya Forumunda iştirak etmək üçün İndoneziya Respublikasında
səfərdə olmuşdur.
Avqustun 29-da Forumun açılış mərasimdə İndoneziya
Respublikasının Prezidenti Sosilo Bambang Yudhoyono, BMT-nin
Baş katibi Pan Ki-Moon, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə ali
nümayəndəsi Nassir Abdulaziz al-Nasser, İndoneziyanın, İspaniyanın
xarici işlər nazirləri və digər vəzifəli şəxslər iştirak edirdilər.
Tədbir çərçivəsində üç plenar, on bir aralıq sessiyalar
keçirilmişdir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elçin
Əfəndiyev Dünya Forumunun Nazirlər Toplantısında çıxış edərək
Azərbaycanın müasir mədəniyyətlərarası münasibətlərə, multikulturalizmin inkişafına, tolerant mədəniyyətin beynəlxalq təbliğinə töhfəsi
barədə iştirakçılara məlumat vermiş və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bakı
prosesi, Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq
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Forumları, yeni yaradılmış Bakı Multikulturalizm Mərkəzinin
əhəmiyyəti vurğulamış, həmçinin BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının
Yeddinci Dünya Forumunun 2016-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsini
təklif etmişdir.
Səfər çərçivəsində E.Əfəndiyev ilə İspaniyanın xarici işlər naziri
Xose Manual Qarsia-Marqallo arasında ikitərəfli görüş keçirilmişdir.
Görüşdə Azərbaycan-İspaniya iqtisadi, siyasi və humanitar
əlaqələrinin hazırki səviyyəsi və gələcək perspektivləri barədə fikir
mübadiləsi aparılmış, əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinin vacib
olduğu vurğulanmışdır.
Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyətini və tarixini özündə
əks etdirən Qobustan abidələrinin təbliği məqsədilə Fransa
Respublikasında keçirilmiş silsilə tədbirlərdə iştirak etmək üçün nazir
Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti 15-18 sentyabr
tarixlərində Paris və Strasburq şəhərlərində səfərdə olmuşdur.
Sentyabrın 17-də YUNESKO-nun Baş qərargahında Heydər
Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycanın
YUNESKO yanında Daimi Nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
“Qobustan kölgələri” baleti nümayiş olunmuş və tədbirdə
Azərbaycanın Birinci xanımı, YUNESKO-nun Xoşməramlı Səfiri
xanım Mehriban Əliyeva iştirak etmişdir.
Tədbirdən əvvəl Azərbaycanın Birinci xanımı, YUNESKO-nun
Xoşməramlı Səfiri Mehriban Əliyeva ilə YUNESKO-nun Baş direktoru İrina Bokova arasında görüş keçirilmiş və ölkəmiz ilə
YUNESKO arasında əməkdaşlığın bütün istiqamətləri və gələcək
perspektivləri barəsində fikir mübadiləsi aparılmışdır.
“Qobustan kölgələri” baletini açılış nitqi ilə açan YUNESKOnun Baş direktoru İrina Bokova Azərbaycanın Birinci xanımı
Mehriban Əliyevanı və bütün iştirakçıları salamlamış, xalqımızın və
dünya mədəni irsinin şah əsərlərindən olan Qobustanın YUNESKOdakı təqdimatından şad olduğunu, keçmişlə bu gün arasında mənəvi
körpü olan bu baletin yaratdığı harmoniyanın ikitərəfli əməkdaşlıqda
mühüm elementə çevrildiyini vurğulamışdır. Baş direktor Qobustan
petroqliflərinin o dövr insanının danışan dili olduğunu və bu
ünsiyyətin artıq ümumbəşəri sərvət kimi qəbul edildiyini bildirmişdir.
Nazir Ə.Qarayev xalqımızın milli sərvəti olan Qobustanın
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı ölkəmizdə bir
çox işlərin görüldüyünü, layihələrin həyata keçirildiyini vurğulamış,
Qobustan Dövlət Tarixi-Bədii Qoruğunda inşa edilmiş muzeyin 2011ci ilin dekabrında Prezident İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın
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iştirakı ilə açıldığını, “Qobustan kölgələri”nin xaricdə ilk nümayişinin
45 il öncə Parisdə olduğunu diqqətə çatdırmışdır.
Sentyabrın 16-da Strasburq şəhərinin ən böyük səhnəsi olan
“Musiqi və Konqreslər sarayı”nda Azərbaycan Respublikasının
Avropa Şurasına sədrliyi çərçivəsində “Qobustan kölgələri” baleti və
Qobustana aid foto-sərgi nümayiş olunmuşdur.
Fransa Respublikasında və YUNESKO qərargahında Qobustan
abidələrinə həsr edilmiş tədbirlər Azərbaycan mədəniyyətinin və tarixinin dünya miqyasında təbliği baxımından mühüm tarixi hadisə
olmuşdur.
1-4 oktyabr 2014-cü il tarixində Özbəkistanın Səmərqənd
şəhərində BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının İcraiyyə
Şurasının 99-cu iclasında nazir Ə.Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə
heyəti iştirak etmişdir.
Tədbirin açılış mərasimində Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimov, BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının
(BMÜTT) Baş katibi Taleb Rifai çıxış etmişlər. Eyni zamanda iclas
çərçivəsində keçirilmiş “Turizm və mədəniyyət sahələri arasında yeni
tərəfdaşlıq modeli” sessiyasında çıxış edən nazir Ə.Qarayev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
məqsədyönlü siyasəti nəticəsində turizm və mədəniyyət sahəsində
əldə edilmiş uğurlar, 2013-cü ilin may ayında Bakıda təşkil edilmiş 2ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində
ölkəmizin təşəbbüsü ilə ilk dəfə Dünya turizm və mədəniyyət
nazirlərinin toplantısı, 2015-ci ildə keçiriləcək BMÜTT-nin də rəsmi
tərəfdaşı olduğu 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu və onun turizm-mədəniyyət sahələrində prioritetləri barədə
iştirakçılara məlumat vermişdir.
Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Özbəkistanın paytaxtı
Daşkənd şəhərində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində olmuşdur. Ölkəmizin
Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyevin iştirakı ilə ulu öndər Heydər
Əliyevin mərkəzin qarşısındakı abidəsi önünə çiçək dəstələri qoyuldu
və daha sonra mərkəzdəki Heydər Əliyev Muzeyi, Azərbaycanın
Dövlətçilik Tarixi Muzeyi, Azərbaycan-Özbəkistan Dostluq Muzeyi,
kitabxana, Azərbaycan dili, rəsm, əl işləri dərnəkləri ziyarət
edilmişdir. Mərkəzin direktoru Samir Abbasov tərəfindən mərkəzin
fəaliyyəti və milli mədəniyyətimizin təbliği ilə bağlı keçirilən tədbirlər
barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Cari ilin 7-11 oktyabr tarixində Belarus Respublikasının Minsk
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şəhərində keçirilmiş Avropa Ittifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramı
çərçivəsində Mədəniyyət Siyasəti mübadilə seminarları dövrünün
altıncı seminarında, 5-7 noyabrda Ukraynanın Kiyev şəhərində
keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsünün Mədəniyyət Proqramının
mədəniyyət və turizm sahələrinin inkişafına və problemlərə həsr
olunmuş “Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində mədəniyyət aspektləri:
Nailiyyətlər və Çətinliklər” adlı İkinci Regional Konfransında, 11
noyabrda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT)
Mədəniyyət üzrə İşçi qrupunun mədəniyyətin turizmdə və ictimai
həyatda roluna həsr olunmuş növbəti görüşündə, 11-15 noyabrda
Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Sarja şəhərində keçirilmiş İSESKO-nun
İslam Dünyası üçün Mədəniyyət Strategiyasının İmplementasiyası
üzrə Məşvərət Şurasının 13-cü Toplantısında Nazirlik təmsil
olunmuşdur.
Azərbaycanın Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində sədrliyi
çərçivəsində 30-31 oktyabr 2014-cü il tarixində Bakıda Mədəni
Marşrutlar üzrə İllik Məşvərət Forumu keçirilmişdir. Avropa Şurasının
Avropa Mədəni Marşrutlar İnstitutu (Lüksemburq) və Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziriliyinin birgə təşkil etdiyi forumun açılışından əvvəl mətbuat konfransı keçirilmişdir.
Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, Avropa Şurasının
Demokratiya üzrə baş direktoru Snejana Samardziç-Markoviç,
Mədəni Marşrutlar üzrə Genişləndirilmiş Hissəvi Sazişin sədri Elke
Atzler, Avropa Şurasının Bakı ofisinin direktoru Dragana Filipoviç və
Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Malena
Mardın iştirak etdiyi mətbuat konfransında tədbirin əhəmiyyəti
vurğulamaqlamış və tədbirin açılışında çıxış etmişlər. Çıxışlardan
sonra forum «İnsbrukdan Bakıya - 2013 Forumundan bu vaxta qədər
əldə olunan nailiyyətlər», «Mədəni marşrutlar - turizm sosial birlik
və dialoqun aparıcı qüvvəsi kimi» və s. mövzularda sessiyalarla
davam etdirilmişdir.
Cari ilin 24-28 noyabr tarixində Paris şəhərində YUNESKOnun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 9-cu
iclasında ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti təmsil etmişdir. Komitənin builki sessiyasında
2003-cü il Konvensiyasının gələcək implementasiya mexanizmləri,
Konvensiyanın icrası üzrə üzv ölkələrin təqdim etdiyi hesabatlar,
Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına
və Təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irs siyahısına
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daxil edilmiş elementlərin hazırkı vəziyyəti ilə bağlı üzv ölkələrin
hesabatlarına baxılmışdır.
Bununla yanaşı, Qeyri-maddi mədəni irs Fonduna könüllü
olaraq verilmiş töhfələr, Məşvərətçi və Köməkçi orqanların 2015-ci il
üçün İş planları nəzərdən keçirilmiş, Bəşəriyyətin Qeyri-maddi
mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısı və Təcili qorunmaya ehtiyacı
olan Qeyri-maddi mədəni irs siyahılarına daxil edilməsi üçün ölkələr
tərəfindən təqdim edilmiş nominasiyalar barədə yekun qərarlar qəbul
edilmişdir.
İclasın 3-cü və 4-cü günü Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irs
üzrə Reprezentativ siyahısına təqdim edilmiş fayllar müzakirə
olunmuş və Azərbaycan tərəfindən təqdim edilmiş Azərbaycan
Kəlağayısı “Kəlağayı simvolizmi və ənənəvi sənəti” adı ilə sözügedən
siyahıya daxil edilmişdir.
Kəlağayı faylı Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun Xoşməramlı
Səfiri xanım Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
hazırlanmışdır. Bununla bağlı bir ildən çox müddətdə iş aparılmış, xüsusi fayl, təqdimat xarakterli video-film hazırlanmış, icmalar həmin
prosesə cəlb edilmişdir. Hər il üzv ölkələrin Reprezentativ siyahıya
yalnız bir qeyri-maddi mədəni irs elementini təqdim etmə imkanının
olduğu və Kəlağayı sənətinin digər ölkələr tərəfindən təqdim edilmə
ehtimalı nəzərə alınaraq bu sənət növü milli mənəvi dəyərlərimizin
bir parçası kimi məhz 2014-cü il üçün YUNESKO-ya təqdim
edilmişdir.
YUNESKO tərəfindən baxılması üçün Ermənistan tərəfindən
təqdim edilmiş “Lavaş” faylı sessiya zamanı gərgin müzakirələrə
səbəb olmuşdur. Belə ki, ermənilər lavaşı erməni çörəyi kimi qələmə
verməyə cəhd etmiş, lavaşın yalnız onlara məxsus olmasını iddia
etmişlər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi,
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AR YUNESKO yanında Daimi
Nümayəndəliyi, YUNESKO üzrə Milli Komissiyanın birgə
apardıqları qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində lavaşın erməniləşdirilməsinin, erməni millətinə mənsub olması kimi təqdim edilməsinin
qarşısı alınmışdır. YUNESKO öz qərarında bu elementin Ermənistan
ərazisində də mövcud olması ilə razılaşmışdır. Halbuki, Ermənistan
tərəfi həm iclasdan öncə, həm də iclas zamanı israrla lavaşın erməni
çörəyi adı altında YUNESKO-nun Reprezentativ siyahısına daxil
edilməsinə cəhd göstərmişdir. Lakin Azərbaycan və Türkiyə tərəfinin
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birgə səyi ilə Ermənistanın lavaşı erməni çörəyi kimi təqdim etmək
cəhdlərinin qarşısı alınmış və Komitə tərəfindən qəbul edilməmişdir.
İlkin olaraq baxılması üçün təqdim olunmuş faylın adının
“Lavash, the preparation, meaning and appearance of traditional Armenian bread as an expression of culture” (“Lavaş, ənənəvi erməni
çörəyinin hazırlanması, məzmunu və görüntüsü mədəniyyətin ifadəsi
kimi”) olmasına baxmayaq, son qəbul edilmiş faylın adı “Lavash, the
preparation, meaning and appearance of traditional bread as an expression of culture in Armenia” (“Lavaş, ənənəvi çörəyin
hazırlanması, məzmunu və görüntüsü Ermənistanda mədəniyyətin
ifadəsi kimi”) olmuşdur. Bununla da YUNESKO qərarında
bildirilmişdir ki, lavaş bişirmə mədəniyyəti regionda və ondan
kənarda yaşayan icmalara da məxsusdur və ermənilərin eksklüziv
çörəyi deyil.
Həmçinin Ermənistan tərəfinə mühafizə tədbirləri həyata
keçirilən zaman elementin regionda geniş kontekstə malik olmasının
nəzərə alınması tövsiyə olunmuş və Konvensiyanın ruhuna uyğun
lügətdən istifadənin və “müstəsna” və “orijinal” ifadələrinin
istifadəsindən yayınmanın əhəmiyyəti xatırladılmışdır.
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İNVESTİSİYA VƏ TEXNİKİ PROQRAMLAR
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2013cü il tarixli 398s nömrəli sərəncamı ilə mədəniyyət və turizm
obyektlərinin tikintisi, təmiri və yenidənqurulması üçün Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinə 37 obyekt üzrə 140335,00 min manat vəsaitin
ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Cari ilin 05 dekabr tarixinə yerinə
yetirilmiş təmir-tikinti işləri üçün ayrılmış vəsait 131201,05 min
manat, yaxud 93,5% təşkil etmişdir, o cümlədən “Şahdağ” Qış-Yay
Turizm Kompleksinin yaradılması layihəsi (nəzərdə tutulan vəsait
100000,0 min manat) üzrə maliyyələşmə 96050,53 min manat, yaxud
96,1% təşkil edir.
Mədəniyyət və turizm obyektlərinin tikintisi, təmir-bərpası və
yenidənqurulması ilə əlaqədar aşağıdakıları qeyd etmək olar:
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin Niyazi küçəsi, 9
ünvanında yerləşən binasında təmir-bərpa və yenidənqurma işləri
davam etdirilir.
“Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin növbəti 1.1.2 və 1.2
mərhələlərinin tikintisi davam etdirilir.
Gəncə şəhərində “Şah Abbas” Karvansarayının bərpa işləri
davam etdirilir.
Ağdam rayonu, Xındırıstan kəndində Uşaq Musiqi Məktəbinin
tikintisi başa çatmaq üzrədir.
Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində 9 nömrəli musiqi
məktəbi üçün yeni binanın tikintisi başa çatmışdır.
Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsindəki Mədəniyyət evində
muğam musiqi evi yaradılmaqla əsaslı təmir işləri başa çatmaq
üzrədir.
Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsində Mədəniyyət evi binasının
əsaslı təmir işləri başa çatmışdır.
Nərimanov rayonu, 21 nömrəli Musiqi Məktəbinin əsaslı təmir
işləri davam etdirilir.
Tovuz rayonunda Mədəniyyət evinin yenidən qurulması işləri
davam etdirilir.
Bərdə şəhərində “Allah-Allah” türbəsinin konservasiya işləri
davam etdirilir.
Qaradağ rayonu, Qızıldaş Mədəniyyət Mərkəzinin (kitabxana
daxil olmaqla) tikintisi davam etdirilir.
Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsində H.Abbasov adına
Mədəniyyət Mərkəzinin (13 nömrəli kitabxana filialı daxil olmaqla)
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tikintisi davam etdirilir.
Xəzər rayonu, Şağan qəsəbəsində Mədəniyyət Mərkəzinin
(kitabxana daxil olmaqla) tikintisi davam etdirilir.
Sabirabad rayonunda Mədəniyyət evinin əsaslı təmir işləri başa
çatmaq üzrədir.
Binəqədi rayonu, Müslüm Maqomayev adına 26 nömrəli Uşaq
Musiqi Məktəbinin əsaslı təmiri və yenidən qurulma işləri başa
çatmışdır.
Tovuz rayonunda aşıq H.Bozalqanlı adına Azərbaycan Aşıq
Sənəti Dövlət Muzeyi binasının tikintisi işləri davam etdirilir.
Bərdə şəhərində Mədəniyyət Mərkəzi binasının tikintisi davam
etdirilir.
Lənkəran şəhərində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin əsaslı təmiri
başa çatmaq üzrədir.
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının binasında tikinti və
yenidənqurma işləri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
Abşeron rayonunun Məmmədli kəndindəki “Yanar dağ” Dövlət
tarix-mədəniyyət və təbiət qoruğunda konservasiya işləri, qoruq üçün
yeni inzibati binanın tikintisi üzrə layihə-smeta sənədləri
hazırlanmışdır.
Qazax rayonu, “Sınıq körpü” abidəsinin (XII əsr) bərpakonservasiyası üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
Ağcabədi rayon Tarix-diyarşünaslıq Muzeyinin əsaslı təmiri
üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində Mədəniyyət
Mərkəzinin tikintisi üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
“Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri”
maddəsi ilə 2014-cü ildə maliyyələşdirilən mədəniyyət və turizm
obyektlərinin təmir-bərpası ilə əlaqədar aşağıdakıları qeyd etmək olar:
Hökumət Evində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin inzibati
otaqları təmir olnmuşdur.
Azərbaycan Turizm İnstitutu nəzdində Bakı turizm peşə
məktəbinin binasının istiliklə təmin edilməsi üçün qazanxana tikilib
istifadəyə verilmişdir.
Bakı şəhəri, Şağan qəsəbəsi XIV əsr qala qalıqlarının
dağılmasının qarşısının alınması üçün təmir işləri başa çatmışdır.
Alban abidələrində elmi-tədqiqat işlərinin aparılması və ayrıayrı elementlərdə möhkəmləndirmə işləri üzrə layihə-smeta sənədləri
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hazırlanmışdır.
Qəbələ rayonu, Nic kəndində Göyün məbədinin bərpası və etnoqrafiya muzeyinin yaradılması üçün layihə-smeta sənədləri
hazırlanmışdır.
Qəbələ Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun ərazisindəki
“Səlbir” qalasının bərpa və konservasiya işləri üçün layihə-smeta
sənədləri hazırlanmışdır.
Sabunçu rayonu, Balaxanı qəsəbəsi ərazisində yerləşən Hacı
Şəhla məscidinin bərpası üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
Sabunçu rayonu, Ləhiş bağlarının ərazisində yerləşən Soltan Əli
məscidinin bərpa işləri üçün layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
Azərbaycan Turizm İnstitutu nəzdində Bakı turizm peşə
məktəbinin təlim-təcrübə bazasının yaradılması üçün layihə-smeta
sənədləri hazırlanmışdır.
Qusar rayonunun Əniğ kəndində məscidin bərpası üçün layihəsmeta sənədləri hazırlanmışdır.
2014-cü ildə gələcək illər üzrə dövlət büdcəsində dövlət investisiya xərclərinin vəsaiti hesabına tikintisi, təmiri və
yenidənqurulması nəzərdə tutulmuş obyektlərin siyahısının layihəsi
hazırlanmış, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur.
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.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və
sərəncamlarında, Dövlət Proqramlarında, Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin əmrlərində, Kollegiyanın qərarlarında müəyyənləşdirilmiş tapşırıqların, daxil olan məktub və sənədlərin icrası dövr
ərzində yerinə yetirilmişdir.
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MALİYYƏ VƏ İQTİSADİYYAT
Mərkəzləşdirilmiş xərclər üzrə büdcə vəsaitindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının xərclər smetaları Maliyyə Nazirliyinin
Xəzinə Əməliyyatları şöbəsi tərəfindən qeydiyyatdan keçirilmişdir.
«Mərkəzi Aparat», «Mədəniyyət», «Turizm» və «Təhsil» bölmələri üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşən müəssisələrə
açılan vəsait Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin müvafiq xəzinə
orqanlarından müəyyən olunmuş qaydada alınmış və müəssisələrə
çatdırılmışdır.
«Mərkəzi Aparat», «Mədəniyyət», «Turizm» və «Təhsil»
bölmələri üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşən
müəssisələrin büdcə vəsaitinin, habelə mərkəzləşdirilmiş «Mədəniyyət» və «Turizm» xərcləri üzrə vəsaitin açılması təmin olunmuşdur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 2014-cü 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.
Mədəniyyət və turizm müəssisələrinin 2013-cü il üzrə maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin yekunları barədə kollegiya materialları
hazırlanıb.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxanaların, klub müəssisələrinin, uşaq musiqi məktəblərinin və digər
statistik hesabatların 2013-cü il üzrə toplu (yekun) hesabatları,
Mərkəzi Aparat üzrə 4-əmək (yekun) işçilərin sayı və əmək haqqı
fondu hesabatı, rüblər üzrə 5 istehlak (elektrik və istilik enerjisi, təbii
qaz və rabitə xidmətləri), 11 yanacaq nömrəli hesabatları qəbul
edilərək toplusu hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim olunmuşdur.
2-əsaslı tikinti (təcili) №-li hesabatı tərtib edilərək müvafiq
orqanlara göndərilmişdir.
Ölkədə və xaricdə keçirilən hökumət və yubiley tədbirləri,
mədəniyyət günləri, xarici ezamiyyələr, müsabiqələr üzrə xərclər
smetaları müvafiq əmrlərə əsasən hazırlanmış və rəhbərliyə təsdiqə
təqdim edilmişdir.
2015-ci il üçün mədəni-maarif müəssisələrinin şəbəkə
proqnozlarının təhlili və təsdiqi üçün hazırlıq işləri aparılmışdır.
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
110

Hesabat_2014_son_Layout 1 12.03.2015 14:59 Page 111

11.6-cı maddəsinə müvafiq olaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
o cümlədən, “Mərkəzi Aparat”, “Mədəniyyət”, “Turizm” və “Təhsil”
bölmələrinin xərc maddələri nəzərə alınmaqla mərkəzləşdirilmiş
xərclərdən maliyyələşən müəssisə və təşkilatlar üzrə 2014-cü 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.
“Mərkəzi Aparat”, “Mədəniyyət”, “Turizm”, “Təhsil”, Kapital
Qoyuluşu və Qeyri-hökumət təşkilatları üzrə vəsaitin açılması təmin
edilmişdir.
Kapital Qoyuluşu üzrə müəyyən olunmuş hesabatlar mütəmadi
olaraq hər ay Maliyyə Nazirliyinə, Dövlət Statistika Komitəsinə və
yerli statistika idarələrinə təqdim olunmuşdur.
Mədəniyyət və turizm sahəsində hazırlanan proqramlara dair
təkliflərin və bu proqramların maliyyə təminatı ilə bağlı işlər
görülmüşdür.
«Mədəniyyət» və «Turizm» bölmələrində istehsalat zəruriyyəti
ilə bağlı cari ilə təsdiq olunmuş büdcə vəsaiti daxilində maddələr
arasında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin razılığı
əsasında dəyişikliklər aparılmışdır.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2014-cü il büdcəsində
maddələr üzrə yerdəyişmələrlə əlaqədar «Mədəniyyət», «Turizm» və
«Təhsil» bölmələri üzrə yeni xərclər smetası hazırlanaraq təsdiqə
təqdim edilmiş və müəssisələrə çatdırılmışdır.
Rüblər üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların,
teatr-konsert, sirk, təsərrüfat hesablı müəssisələrin balanslarındakı
proqnoz hissəsi yoxlanılmış və təhlil edilmişdir.
2014-cü il ərzində rüblər üzrə “Mərkəzi Aparat”ın, “Mədəniyyət”, “Turizm” və “Təhsil” bölmələrində dövlət büdcəsinin
mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşən müəssisələrin və
təsərrüfat təşkilatlarının balanslarının müvafiq bölmələri
yoxlanılmışdır.
“Mərkəzi Aparat”, “Mədəniyyət”, “Turizm” və “Təhsil” bölmələri üzrə öhdəlik sənədləri hazırlanmış və Dövlət Xəzinədarlıq
Agentliyinə və müvafiq xəzinədarlıq idarələrinə təqdim olunmuşdur.
Mühüm iqtisadi məsələlər ilə əlaqədar sənədlər hazırlanaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə göndərilmişdir.
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Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı, Yoxsulluq və Məşğulluq
üzrə dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı məlumatlar hazırlanmışdır.
«Mərkəzi Aparat», «Mədəniyyət», «Turizm» və «Təhsil»
bölmələrinin xərc maddələri nəzərə alınmaqla paraqraflar üzrə
hazırlanmış 2015-2018-ci illər üzrə büdcə və büdcədənkənar
layihələrinin son təhlili aparılmış, təsdiq edilmiş və Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.
Növbəti ilin büdcə layihəsinin təsdiqi ilə əlaqədar komissiyalarda iştirak və onun müəyyən olunmuş qaydada müdafiəsi təmin
edilmişdir.
Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri ilə
bağlı müvafiq maliyyə təminatı məsələləri həll olunmuşdur.
Mədəniyyət müəssisələrinin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi məqsədilə əlavə vəsaitin ayrılması ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi qarşısında vəsatət
qaldırılmışdır.
2015-ci ildə Bakı şəhərində keçiriləcək I Avropa Oyunlarının və
Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin təbliği ilə əlaqədar
Yunanıstan, İtaliya, Almaniya və Türkiyədə silsilə tədbirlərin
keçirilməsi üçün maliyyə öhdəliyi götürülmüş, müvafiq xərclər
smetaları təsdiq olunmuş və Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinə təqdim olunaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin ehtiyat fondundan vəsaitin ayrılmasına nail olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
«Təhsil» bölməsi üzrə 2015-ci ilə gəlir və xərcləri üzrə büdcədənkənar
xüsusi vəsait smetalarının layihələrinin təhlili həyata keçirilmişdir.
Mədəni-maarif müəssisələrinin 2015-ci il üzrə şəbəkə
proqnozlarının layihələri təhlil edilərək, rəhbərliyə təsdiqə təqdim
edilmiş və təsdiq olunmuş proqnoz Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinə və yerlərə çatdırılmışdır.
İllik hesabatlara hazırlıq ilə əlaqədar işçilər təlimatlandırılmış,
statistik formalar hazırlanmış, çoxaldılmış və yerlərə göndərilməsi
təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
“Mərkəzi Aparat”, “Mədəniyyət”, “Turizm”, “Təhsil” bölmələri üzrə
2014-cü ilə büdcə və büdcədənkənar xüsusi vəsait smetaları təsdiq
olunaraq müəssisələrə göndərilmişdir.
“Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
strukturunda olan uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin
inzibati və xidmətedici heyət işçilərinin say normativləri” yeni
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yaradılacaq mədəniyyət mərkəzlərinin, muzeylərin, rəsm
qalereyalarının, qoruqların nümunəvi ştatları yenidən işlənərək
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə göndərilmişdir.
“Mədəniyyət müəssisələrinə Respublika əhəmiyyətli statusunun
verilməsi Qaydaları”nın layihəsi işlənib hazırlanmış və razılaşdırılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə,
Ədliyyə Nazirliyinə göndərilmiş və müvafiq razılıq məktubları
alındıqdan sonra müvafiq sənədlərlə birlikdə təsdiq olunması üçün
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 may 2009-cu il tarixli, 277 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan teatrı
2009-2019-cu illərdə” Dövlət Proqramı”nın 2.2-ci bəndinin icrası ilə
əlaqədar tərəfimizdən hazırlanmış və Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi ilə razılaşdırılaraq təkmilləşdirilmiş “Teatr, konsert, sirk müəssisələrində olan fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas
Sorğu Kitabçası” Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 57-ci
maddəsinin 2-ci hissəsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il 1 iyul tarixli 463 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət
Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”sinə uyğun
olaraq təsdiq edilmişdir.
Büdcədə şəffaflığın təmin edilməsi ilə bağlı və Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 oktyabr tarixli 162
nömrəli qərarının icrası olaraq xadimə ştat vahidlərinin
mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq tərəfindən maliyyələşdirilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə təqdimat verilib.
Şəki, Lənkəran şəhər və Balakən, Gədəbəy, Göygöl, Xaçmaz,
Qazax, Masallı, Şamaxı rayonları üzrə yaradılacaq Mədəniyyət
Mərkəzlərinin ştat vahidlərinin formalaşdırılması üçün ləğv olunacaq
klub müəssisələri və sərbəstləşən ştat vahidlərinin yenidən
komplekləşdirilməsinə dair məlumatlar yenidən təhlil olunub və
hesablamalar aparılaraq Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinə təqdim olunub.
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KADRLARLA İŞ
Mədəniyyət və turizm sahəsində dövlət kadr siyasətinin həyata
keçirilməsi istiqamətində «Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanununun, «Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Qulluqçularının Reyestrinin aparılması Qaydaları»nın və bu məsələyə
aid digər normativ-hüquqi aktların icrası ilə bağlı zəruri işlər
görülmüşdür.
Hesabat ilində Dövlət Qulluqçularının Xidməti fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi, Nazirlər Kabinetinin 06.06.2014-cü il tarixli 183
nömrəli Qərarının icrası ilə bağlı əmək müqavilələrinin bildiriş
forması və onun elektron informasiya sistemi, pilot layihə kimi
Maliyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi “Büdcə təşkilatları üçün Maliyyə
və Mühasibatlıq Hesabatları” avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi,
əməkdaşların forma 6 ya uyğun olaraq hərbi uçotunun aparılması,
dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi, mədəniyyət və
turizm sahəsində çalışan əməkdaşların nazirliyin “Fəxri Mədəniyyət
işçisi” və “Fəxri Turizm İşçisi” döş nişanları ilə təltif edilməsi və digər
sahələrdə müvafiq işlər görülmüşdür.
Cari il ərzində dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu
vəzifələrinin tutulması məqsədilə elan edilmiş müsabiqələrə
ümumilikdə 53 yer (20 vəzifə nazirliyin aparatından, 4 vəzifə Bakı
şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsindən, 29 vəzifə isə rayon
mədəniyyət və turizm şöbələrindən) təqdim edilmişdir.
Müsabiqə və müsahibə mərhələsində müvəffəqiyyət qazanmış
16 namizəd işlə təmin edilmişlər. Onlardan 5 nəfəri Nazirliyin
Aparatında, 6 nəfəri Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsində, 5
nəfəri isə rayon mədəniyyət və turizm şöbələrində əmək
fəaliyyətlərinə başlamışlar.
Dövlət qulluqçularının vəzifədə yüksəlişi məqsədilə nazirliyin
aparatında 5 əməkdaş müsahibə mərhələsində iştirak edərək müvafiq
vəzifələrə təyin edilmişlər.
Bununla yanaşı, cari dövr ərzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən ümumi müsabiqəyə çıxarılmış Bakı şəhər Mədəniyyət
və Turizm İdarəsinin ümumi sektorunun müdiri, Zaqatala rayon
mədəniyyət və turizm şöbəsinin məsləhətçi, Quba rayon mədəniyyət
və turizm şöbəsinin baş mühasibi vəzifələrinə təyinatlar olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə təhsil
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almış və ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilmiş bir nəfər Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyində məsləhətçi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Nazirlikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın 10 fevral 2014-cü il
tarixli 021-Q nömrəli Qərarı ilə “Dövlət qulluqçusunun xidməti
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
Bunun icrası ilə əlaqədar, 19 və 20 iyun tarixlərində Nazirliyin
aparatının şöbə və sektor müdirlərinə, həmçinin, iyun ayında Qax rayonu, sentyabr ayında Lerik, Qəbələ, Gəncə, Ucar və Sabirabad
rayonları mərkəz seçilərək şəhər (rayon) Mədəniyyət və Turizm idarə
(şöbə) müdirlərinə “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi Qaydaları” ilə məlumatlandırılması və ilin sonunda qiymətləndirmənin aparılması ilə bağlı treninqlər keçirilmişdir.
“Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
Qaydaları”nın icrası ilə əlaqədar müvafiq işlər görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06.06.2014-cü
il tarixli 183 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək müqaviləsi
bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil
edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması
ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata
alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt
rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”ın icrası ilə əlaqədar Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron informasiya
sistemində əmək müqaviləsinin bağlanılmasının, onda dəyişiklik
edilməsinin və ya xitam verilməsinin elektron qaydada qeydiyyata
alınması məqsədi ilə əmək müqaviləsi bildirişi elektron informasiya
sisteminə daxil edilir. Cari dövr ərzində 713 əmək müqaviləsi bildirişi
elektron informasiya sisteminə daxil edilmişdir.
Nazirliyin nomenklaturasına daxil olan vəzifələr üzrə cari dövr
ərzində nazirliyin aparatına, tabe təşkilat və müəssisələrə ümumilikdə
175 nəfər işçi təyin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə “Dövlət
qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində yaş həddi ilə bağlı
edilmiş dəyişikliklərin icrası ilə əlaqədar hesabat dövründə 37
əməkdaşın çalışma müddətləri uzadılmışdır.
Cari il ərzində nazirliyin aparatında və şəhər (rayon) mədəniyyət
və turizm idarələrində (şöbələrində) çalışan 110 nəfər dövlət qulluqçusuna müvafiq ixtisas dərəcələri verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Hərbi Akademiya115
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sının Strateji tədqiqatlar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik
kursunda iştirak təmin edilmişdir.
Bununla yanaşı, cari dövr ərzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı ilə mədəniyyət və turizm sahəsində
səmərəli xidmətlərinə görə 43 nəfər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Fəxri Mədəniyyət işçisi” və “Fəxri Turizm işçisi” döş
nişanları ilə təltif edilmişdir.
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ANALİTİK TƏHLİL
VƏ PROQRAM TƏMİNATI
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət orqanlarının
elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər
haqqında” 23.05.2011-ci il tarixli, 429 nömrəli Fərmanının icrası ilə
əlaqədar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində bir sıra işlər həyata
keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 12
dekabr 2011-ci il tarixli, 2/1011 nömrəli rəyinə və onun əsasında
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təqdim olunmuş
təkliflərə, həmçinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”na uyğun olaraq bir sıra işlər
həyata keçirilmiş müvafiq təkliflər Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə
təqdim edilmişdir.
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin quraşdırdığı sənəd dövriyyəsi sisteminin Nazirlikdə tətbiq
edilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Sistemlə işləmək
üçün əməkdaşların lazımi siyahısı (10.12.2013-cü il tarixli, 3361/17
nömrəli) Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət
Agentliyinə təqdim edilmişdir. Siyahıya əsasən 2014-cü ilin əvvəlində
müvafiq kurslar təşkil edilmişdir.
Müvafiq tapşırığın icrası ilə əlaqədar Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyi tərəfindən Nazirlikdə şəbəkə
quraşdırılmış, müvafiq əməkdaşlara kompüter avadanlıqları
verilmişdir.
“Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının
yaradılmasına və idarə edilməsinə dair tələblər”in təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 04 sentyabr
2012-ci il tarixli 189 nömrəli Qərarında nəzərdə tutulan tələbləri təmin
etmək məqsədilə Nazirliyin “mct.gov.az” internet resursu Xüsusi
Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin keçirdiyi
auditin nəticələrinə uyğunlaşdırılmışdır.
Eyni zamanda, Nazirliyin “DATA” mərkəzindən “AzDataCom”
şəbəkəsi vasitəsilə EHDİS portalına qoşulmaq üçün müvafiq işlər
aparılmışdır. Nazirliyin aparatında çalışan əməkdaşların e-imza ilə təmin olunması lazım olduqda təmin edilmişdir. EHDİS (“Elektron Hö117
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kumət” Dövlət İnformasiya Sistemi) Elektron Xidmətlər Portalına qoşulmaq üçün e-imza və xüsusi şifrə alınmış, müvafiq serverlərin və
şəbəkə avadanlıqlarının alınması təmin edilmişdir. Serverlər və şəbəkə
Elektron Xidmətlər Portalına qoşulmuşdur. Mövcud xidmətlərin portala qoşulması ilə bağlı məlumatlar Rabitə və İnformasiya Texnalogiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinə təqdim edilmişdir.
Məlumat Hesablama Mərkəzi ilə birgə müvafiq işlər aparılmış
və portala qoşulma təmin edilmişdir və bu işlərin davam etdirilməsi
daima nəzarətdədir. Həmçinin, müvafiq sistemlər (lisenziyaların
verilməsi) arasında informasiya mübadiləsinin səmərəli təşkili
məqsədi ilə fərdi identifikasiya kodu tətbiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 oktyabr 2012ci il tarixli, 235 nömrəli Qərarına əsasən təsdiq edilmiş Elektron
xidmət növlərinin siyahısının reqlamentlərin hazırlanması və təstiq
edilməsi işləri Hüquq sektoru tərəfindən davam etdirilir.
Hazırda
Nazirliyin
e-xidmətlər
saytında
www.eservices.mct.gov.az) aşağıdakı interaktiv xidmətlər mövcuddur:
1. Turizm sahəsi üzrə sənədlərin qəbulu
● Turizm fəaliyyəti
○ Fiziki şəxslər tərəfindən turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq
(lisenziya) alınması üçün müracıət və sənədlərin qəbulu
○ Hüquqi şəxslər tərəfindən turizm fəaliyyətinə xüsusi razılıq
(lisenziya) alınması üçün müracıət və sənədlərin qəbulu
● Mehmanxana fəaliyyəti
○ Fiziki şəxslər tərəfindən mehmanxana fəaliyyətinə xüsusi
razılıq (lisenziya) alınması üçün müracıət və sənədlərin qəbulu
○ Hüquqi şəxslər tərəfindən mehmanxana fəaliyyətinə xüsusi
razılıq (lisenziya) alınması üçün müracıət və sənədlərin qəbulu
● Yerləşdirmə obyektinin təsnifatı
○ Fiziki şəxlər üçün yerləşdirmə obyektinin təsnifatdan
keçirilməsinə dair müracıət və sənədlərin qəbulu
○ Hüquqi şəxlər üçün yerləşdirmə obyektinin təsnifatdan
keçirilməsinə dair müracıət və sənədlərin qəbulu
2. E-müraciət
● Ərizə, şikayət, təkliflərin qəbulu
3. Qəbula yazılmaq
● Rəhbər şəxslərin qəbuluna yazılmaq
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4. Xəritə
● CİS turizm məqsədli naviqasiya sistemi üzrə xidmətlər
Nazirliyin rəsmi saytında elektron xidmət bölməsinə müraciət
edən şəxslər tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada doldurulmuş ərizə
və tələb olunan sənədlərin skan edilmiş surətlərinin elektron formada
qəbul edilməsi həyata keçirilir. Göndərən şəxsə təsdiqetmə bildirişinin
göndərilməsi təmin olunur (təsdiqetmə bildirişi müraciət edənin emailinə göndərilir) və həmin sənədlərə Nazirliyin aparatında
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə baxılması
həyata keçirilir.
Hazırda turizm, mehmanxana, mehmanxana tipli obyektlərə və
turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi və fiziki şəxslərə
icazələrin, lisenziyaların verilməsi üçün müraciət və sənədlərin qəbulu
yalnız e-xidmətlər vasitəsilə həyata keçirilir.
İşə salındığı dövrdən bu xidmətlərlə 33481 nəfər maraqlanmış,
683 müraçiət daxil olmuş, 467 müraciətə baxılmış və hazırda 210
müraciət icradadır.
Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
07.03.13 tarixli, 26/14- 39 nömrəli tapşırığına əsasən “2013-2015-ci
illərdə dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və
“elektron hökumət”in inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın layihəsinə
daxil edilməsi üçün təkliflər hazırlanıb müvafiq qurumlara təqdim
edilmişdir. Nəticədə 5 təklif tədbirlər planına əlavə edilmişdir.
Nazirlikdə tətbiq edilən sistemlərin (147 nömrəli telefon
məlumat sistemi, Daxil olan sənədlərin qeydiyyatı sistemi, Daxil olan
ərizə, şikayət və təkliflərin qeydiyyatı sistemi, Kinoların reyestri
proqramı, Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs abidələrinin reyestri
sistemi, Tarixi abidə, heykəl və monumentlərin reyestri proqramı,
“Ezamiyyələrin qeydiyyatı və nəzarətı” proqramı, “İşə davamiyyətə,
intizam qaydalarına, tədbirlərə nəzarət” sistemi, ”İnventarların uçotunun aparılması” proqramı, Dövlət Rəsm Qalereyalarında saxlanılan
əsərlərin “Vahid Elektron Kataloqu” proqramı) işinə daima nəzarət
edilmiş, məlumatların təhlükəsizliyi və qorunması təmin olunmuş,
sistemlər işlək vəziyyətdə saxlanılmışdır.
Nazirliyin sifarişi ilə hazırlanmış yeni “Qobustan” oyunu
istifadəyə verilmiş və sosial şəbəkələrdə yayılmışdır.
Yeni ünvan reystrinə əsasən gomap.az layihəsinə yeni ünvan
adlarının daxil edilməsi proseslərinə nəzarət işləri vaxtaşrı aparılır.
Turizm üzrə informasiya naviqasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi
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işləri davam etdirilmişdir. Artıq gomap.az portalına gündə 12000 –
dən çox istifadəçi daxil olur.
Nazirliyin sifarişi ilə hazırlanmış “ALİSA” kitabxana sisteminin
kitabxanalarda tətbiqi üçün hazırlıq işləri görülür.
Ümumiyyətlə İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları
ilə əlaqədar müxtəlif tarixlərdə keçirilən bir çox konfrans, seminar və
digər tədbirlərdə şöbənin əməkdaşları da iştirak etmiş, yeni təcrübə
və texnologiyalarla tanış olmuşlar.
Nazirliyin rəsmi saytına daxil olanların sayı son altı ay ərzində
orta hesabla gündə 500-700 nəfər artmışdır.
Nazirlik Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə birgə
“NETTY” Azərbaycan Milli İnternet Mükafatının təşkili və
keçirilməsinə rəsmi dəstək verir. Nazirliyin Müsabiqəyə rəsmi dəstək
verməsi Azərbaycanda mədəniyyətin, turizmin inkişafı ilə bağlı yeni
saytların və portalların yaradılmasına stimul yaradır və nəticə etibarı
ilə hər il bu bölmələrdə yeni maraqlı saytlar mübarizəyə qoşulur.
“Bakutel 2014” İnformasiya və Komunikasiya Texnologiyaları
sərgisində “Gomap” və “ALİSA” sistemləri nümayiş etdirilmişdir.
Yeni sistemlərlə işləməyə hazırlıq məqsədi ilə nazirlikdə istifadə
edilən köhnə model kompüterlərin imkan olduqca yeni modellərlə
əvəz edilməsi və hər bir əməkdaşın kompüterlə təmin olunması
istiqamətində müvafiq işlər aparılması üçün məsələ qaldırılmışdır.
Nazirliyin əməkdaşları üçün e-imzalayıcı vasitəsi ilə sənədlərin
imzalanması mövzusunda praktik məşğələlər keçirilmişdir. Nazirliyin
bütün əməkdaşları e-imza ilə işləmək qaydalarını öyrənmişlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli Fərmanının icrası ilə əlaqədar elektron xidmət növlərinin
göstərilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə rayon mədəniyyət və turizm şöbələrinin işinin təşkilində informasiya texnologiyalarının
tətbiqi ilə bağlı carı ildə regionlarda rayon mədəniyyət və turizm şöbə
müdirlərinin, müəssisə rəhbərlərinin iştirakı ilə seminar keçirilmişdir.
Həmçinin carı ildə rayon mədəniyyət və turizm şöbələrinin
saytlarının işlədilməsi ilə əlaqədar onların təhkim etdib ezam etdikləri
əməkdaşlara şöbədə treninqlər keçirilmışdir.
Nazirlikdə istifadə edilən kompüterlərə yeni proqram təminatları
qoşulduqda əməkdaşlara mütəmadi olaraq yeni proqramlarla işləmək
üçün müvafiq təlimatlar verilmişdir.
Şöbədə Nazirliyin şəbəkə siyasətinin strategiyasını təşkil etmək,
şəbəkənin, məlumatların məxfiliyini təmin etmək istiqamətində müvafiq işləri ardıcıl olaraq həyata keçirilir.
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2014-cu il ərzində 98 kompüterin əməliyyat sistemi və proqram
təminatları istifadəçilər tərəfindən korlandığı üçün yenidən
dəyişdirilmişdir. İş zamanı sıradan çıxan şəbəkə xətlərin bərpası ilə
əlaqədar olaraq şöbənin əməkdaşları tərəfindən 47 yeni şəbəkə xətti
quraşdırılmış və bərpa edilmişdir.
Bütün avadanlıqların işlək vəziyyətə saxlanılması, onlara və
şəbəkə sisteminə nəzarət şöbə tərəfindən həyata keçirilmiş, yaranmış
problemlər qısa vaxt ərzində həll edilmişdir. Dövlət orqanlarında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirləri həyata
keçirmək məqsədilə şəbəkə sisteminin və hər bir kompüterin kənar
müdaxilədən müdafiə sistemi gücləndirilmişdir.
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REGİONLARLA İŞ
Yanvar-fevral aylarında şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm
idarələrinin (şöbələrinin) 2013-cü il ərzində fəaliyyətləri təhlil edilmiş,
Azərbaycan regionlarının əsas göstəriciləri barədə material hazırlanmışdır.
Mart ayının 16-18-də qaçqın və məcburi köçkünlərin
məskunlaşdığı Tərtər və Goranboy şəhərlərində incəsənət ustalarının
iştirakı ilə Novruz bayramına həsr olunmuş konsert proqramı təşkil
edilmişdir. Cəbhə bölgəsində keçirilən bu konsertlər Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi nəticəsində öz doğma yurd-yuvalarından didərgin düşmüş
soydaşlarımız tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.
Mart ayının 19-da Bakı şəhərində keçirilmiş Novruz bayramı
şənliklərində ölkənin 33 şəhər və rayonunun satış-yarmarkaları təşkil
edilmiş və folklor kollektivlərinin iştirakı təmin olunmuşdur.
Xalqımızın əziz bayramı olan Novruzun gəlişinə həsr olunmuş bu
tədbirdə Azərbaycanın müxtəlif regionları özünəməxsus və rəngarəng
xüsusiyyətləri ilə təmsil olunmuş, bölgələrin mədəni həyatının
zənginliyini nümayiş etdirmişlər.
Mart ayının 19-da Novruz bayramı ərəfəsində, iyun ayının 13də Milli Qurtuluş Günü ərəfəsində, 02 oktyabr Qurban bayramı
ərəfəsində, 17 noyabr Milli Dirçəliş günü münasibətilə Salyan rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinə ərzaq
yardımı paylanmışdır.
Aprel ayının 24-dən 26-dək Şamaxı və Qobustan, may ayının
04-dən 06-dək Quba və Siyəzən, dekabr ayının 2-dən 5-dək Beyləqan
və Füzuli rayonlarında, o cümlədən Xocavənd rayonundan olan
məcburi köçkünlər üçün salınmış şəhərcikdə yaradıcı ziyalıların kənd
əhalisi ilə görüşləri təşkil edilmişdir. Respublikanın tanınmış incəsənət
ustalarının iştirakı ilə keçirilən yaradıcılıq görüşləri həm yerli əhali,
həm də məcburi köçkün həyatını yaşayan soydaşlarımıza ölkəmizdə
mədəniyyət sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər barədə geniş məlumat
verməyə, gənc nəslin sənət adamları və onların yaradıcılığı ilə
yaxından tanış olmasına əlavə imkan yaratmışdır.
Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyətinin Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinə müraciəti əsasında iyun ayının 13-də Abşeron rayonunun
Masazır qəsəbəsində Zəngilan rayonundan olan məcburi köçkünlər
üçün salınmış şəhərcikdə Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş konsert proqramı keçirilmişdir.
Sentyabr ayının 8-də Lerik rayonunda Uzunömürlülərin
Yaradıcılıq Festivalı keçirilmişdir. Müstəqil Azərbaycanın tarixində
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ilk dəfə keçirilən bu festival Azərbaycanın uzunömürlülər diyarı kimi
təbliğ edilməsi, regionlararası mədəniyyət mübadiləsinin gücləndirilməsinə xidmət etmişdir.
“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr
2012-ci il tarixli Qanununun, respublika Prezidentinin 14 fevral 2014cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Konsepsiyası”nın, mədəniyyət və turizm sahəsində qəbul
edilmiş dövlət proqramları və normativ aktların icra vəziyyətinin
müzakirəsi məqsədi ilə cari ilin may ayının 14-də Siyəzən, may ayının
16-da Ucar, noyabr ayının 08-də Xızı, noyabr ayının 27-də Samux
rayonlarında işçi müşavirələr keçirilmişdir.
İşçi müşavirələr müvafiq şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm
şöbələri və tabe müəssisələrin fəaliyyətini yerində təhlil etmək, regionlarda mövcud problemlər və qarşıda duran vəzifələr barədə fikir
mübadiləsi aparmağa imkan yaratmışdır.
“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili
sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli Fərmanının icrası, şəhər (rayon)
mədəniyyət və turizm şöbələrinin işinin təşkilində informasiya
texnologiyalarının tətbiqi məqsədi ilə may ayının 20-21-də Lənkəran
şəhərində Lənkəran, Şirvan şəhər, Astara, Biləsuvar, Cəlilabad,
Hacıqabul, Lerik, Masallı, Neftçala, Salyan, Yardımlı rayon mədəniyyət və turizm şöbələrinin müdirləri və həmin şöbələrin informasiya
üzrə məsul şəxslərinin iştirakı ilə seminar keçirilmişdir. Seminarda
şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm şöbələrinin internet saytlarının
sabit fəaliyyətinin təmin edilməsi, regionlarda keçirilən tədbirlərin internet məkanda işıqlandırılması, mədəniyyət müəssisələrinin işinin
təbliği məqsədilə internetin imkanlarından geniş istifadə sahəsində
zəruri tövsiyələr verilmişdir.
Mərkəzi İcra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri tərəfindən 28 yanvar tarixində
Göyçay, 21 fevral tarixində Xaçmaz, 30 mart tarixində Ağsu, 28 aprel
tarixində Masallı, 30 may tarixində Şəmkir, 24 iyun tarixində
Abşeron, 25 iyul tarixində Qax, 29 avqust tarixində Qusar, 10 sentyabr
tarixində Qəbələ, 31 oktyabr tarixində Ağdam, 19 noyabr tarixində
Astara və 10 dekabr tarixində Sabirabad rayonlarında qəbul ilə bağlı
müvafiq təşkilati işlər görülmüş, həmin rayonlarda mədəniyyət
müəssisələri rəhbərlərinin iştirakı ilə zona müşavirələri keçirilmişdir.
25.12.2014
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