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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin mədəniyyət və turizm sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar müəyyən etdiyi dövlət siyasətini yüksək səviyyədə həyata keçirmək, qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası və yeni dövrün tələblərinə uyğun səmərəli fəaliyyətin təşkili
məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 2015-ci il ərzində
mühüm və əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Gerçəkləşdirilən
layihələr Azərbaycan milli mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin
və turizm potensialının tanıdılmasına, ölkəmizin dünyanın mədəniyyət
və turizm məkanına intensiv inteqrasiyasına, milli mədəni irsimizin, dəyər və sərvətlərimizin qorunub saxlanılmasına xidmət etmişdir.
2015-ci ilin ən mühüm, eyni zamanda fərəhləndirici hadisəsi sözsüz ki, paytaxtımızın “Bakı-2015" birinci Avropa Oyunlarına ev sahibliyi etməsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin və Birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri,
YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın birbaşa rəhbərliyi ilə gerçəkləşdirilən “Bakı-2015" birinci Avropa
Oyunları idman ictimaiyyəti və mədəniyyəti üçün əlamətdar tarixi hadisəyə çevrilmişdir. Avropa oyunlarının ölkəmizdə təşkili Azərbaycanın
mədəniyyətini, tarixini, turizm potensialını yeni formada və yüksək
səviyyədə təqdim etməyə imkan yaratmışdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bütün fəaliyyət istiqamətlərində, beynəlxalq kitab, turizm sərgiləri, musiqi, teatr, kino festivalları çərçivəsində İlk Avropa Oyunlarının
geniş təbliği və təşviqinə xüsusi önəm vermiş, Oyunlar ərəfəsi və zamanı
müxtəlif mədəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsini təşkil etmişdir.
Cari ildə əldə olunan mühüm nailiyyətlərdən biri Xorvatiyanın
Rovin şəhərində keçirilən Birləşmiş Millətlərin Ümumdünya Turizm
Təşkilatının İcraiyyə Şurasının 100-cü sessiyasında ölkəmizin təqdim etdiyi "Münaqişə zonalarının turizm sahəsində qanunsuz təbliğinin qarşısının alınması" məsələsi ilə bağlı qərar mətninin Şura üzvləri tərəfindən
qəbul edilməsidir. Bu qərar işğal olunmuş Qarabağ ərazisinə turist səfərlərinin təşkilinin qarşısının alınmasında əldə etdiyimiz əhəmiyyətli
beynəlxalq sənəddir.
Hesabat dövründə xüsusi ilə qeyd olunmalı tədbir Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin himayəsi və
YUNESKO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, BMT-nin Ümumdünya
Turizm Təşkilatı (BMÜTT), Avropa Şurası və İSESKO-nun tərəfdaşlığı
ilə 18-19 may tarixində gerçəkləşən "Mədəniyyəti ortaq təhlükəsizlik
naminə paylaşaq" mövzusunda 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumudur.
Builki forumda 100-dən çox ölkədən rəsmi şəxslər, YUNESKO,
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Ümumdünya Turizm Təşkilatı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, İSESKO, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, İRSİKA,
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GUAM, QDİƏT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatların rəhbər
şəxsləri, 50-yə yaxın ölkədən nazir, nazir müavinləri, millət vəkilləri,
nüfuzlu din xadimləri, beyin mərkəzlərinin və media qurumlarının təmsilçiləri, diplomatlar və səfirliklərin nümayəndələri olmaqla ümumilikdə
700 nəfərdən çox xarici ölkə nümayəndəsinin iştirak etməsi mədəniyyət
sahəsində dövlət siyasətinin ən böyük nailiyyətlərindən biri hesab edilməlidir.
Ölkə rəhbərliyinin yüksək dəstəyi ilə keçirilmiş Forum Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə mədəniyyətlərarası dialoq məsələlərinin
müzakirəsi və bu mövzuda beynəlxalq tərəfdaşların layihə və proqramlarının təqdim edilməsi, habelə ölkəmizin bu prosesdə əsas aparıcı
qüvvə olmasını nümayiş etdirən qlobal platforma rolunu bir daha
təsdiqlədi.
2015-ci ilin ən əlamətdar hadisələrindən biri də İslam Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının
və XII Baş konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 25 iyul 2015-ci il tarixli 1337 nömrəli Sərəncamına əsasən noyabr ayının 23-də JW Marriott Abşeron Mehmanxanasında İSESKO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının öz işinə başlaması olmuşdur. İSESKO-nun Bakıda keçirilən İcraiyyə Şurasının iclasına və
Baş Konfransa 59 ölkədən nümayəndə qatılmışdır. Ölkəmiz üçün bu
tədbirin əhəmiyyəti növbəti üç ildə Baş konfransa sədrliyin Azərbaycana
həvalə edilməsidir.
2015-ci ilin sonunda YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin
Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 30 noyabr - 4 dekabr tarixlərində Namibiyada keçirilən 10-cu sessiyası mədəniyyətimiz üçün xüsusi ilə əlamətdar olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi
“Lahıc misgərlik sənəti”nin faylının nümunəvi bir namizədlik faylı kimi
Komitə tərəfindən qəbul olunması bu sahədə əldə edilən daha bir tarixi
uğur kimi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda məqsədyönlü fəaliyyət
və ölkəmizin günü-gündən artan nüfuzu sayəsində Ermənistan tərəfinin
təqdim etdiyi “Köçəri, ənənəvi qrup rəqsi” faylı tələb olunan beş kriteriyaya görə mənfi rəy almışdır. Ermənistan nümayəndə heyətinin səylərinə baxmayaraq, Komitə Qiymətləndirmə Orqanının bununla bağlı
qərarını dəstəkləmiş və nominasiya faylının Ermənistan tərəfinə geri
qaytarılması ilə bağlı qərar qəbul etmişdir.
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İNCƏSƏNƏT
2015-ci il ərzində ölkəmizdə teatr, musiqi və təsviri sənət sahələrinin inkişafı, təbliği və milli incəsənətimizin dünyada tanıdılması naminə müxtəlif beynəlxalq və Respublika əhəmiyyətli tədbirlər, sərgilər,
festivallar, mədəniyyət günləri keçirilmişdir. Görülən tədbirlər, həyata
keçirilən layihələr müasir, Azərbaycan incəsənətinin təbliği baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Hesabat dövrünün mart-aprel aylarında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 18 may 2009-cu il tarixli 277 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə” Dövlət Proqramında
Azərbaycan teatrının zəngin bədii irsinin və yaradıcılıq ənənələrinin qorunması, bəşəri dəyərlərin təbliği, teatrların maddi-texniki bazalarının
modernləşdirilməsi, teatr binalarının dünya standartlarına uyğun təmiri,
informasiya və maliyyə resurslarından səmərəli istifadə edilməsi, günün
tələblərinə uyğun repertuarın formalaşması və beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunması nəzərdə tutulmuşdur. Proqramın icrasını, habelə bölgə teatrlarının fəaliyyətini dəstəkləmək, Azərbaycan teatr sənətinin inkişafı, dünya miqyasında layiqincə təmsil və təbliğ edilməsi məqsədilə Şəki, Gəncə
Dövlət Dram Teatrları Türkiyənin Konya və Girəsun şəhərlərində, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı və İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı Gürcüstanda keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivallarında iştirak etmişlər. Dövlət Proqramının 2.21 bəndində xarici ölkələrin tanınmış teatr kollektivlərinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində aprel ayının 5-də Macarıstanın
Budapeşt Operetta Teatrı Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında konsert
proqramı ilə çıxış etmişdir. Konsert proqramında F.Leqarın, İ.Kalmanın,
İ.Ştrausun əsərləri tamaşaçılara təqdim olunmuşdur.
Cari ildə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na və “Azərbaycan teatrı
2009-2019-cu illərdə” Dövlət Proqramına uyğun olaraq Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı S.S.Axundovun “Eşq və intiqam” tamaşası ilə 27 aprel
tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində
çıxış etmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında 6 yanvar
2015-ci il tarixdə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş gecə
keçirilmişdir. Tədbirdə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestri və solistlər çıxış etmişlər.
YUNESKO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-maddi Mədəni İrsinin Reprezentativ Siyahısına daxil edilmiş Novruz bayramı artıq altıncı ildir ki,
ölkə başçısının müvafiq Sərəncamına uyğun olaraq ölkəmizdə böyük təntənə ilə qeyd olunur. Mart ayının 19-da Dənizkənarı Milli Parkda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, hökumət rəsmləri, dövlət xadimlərinin və geniş ictimaiyyətin iştirakı ilə Novruz bayramı şənliyi keçi5

rilmişdir. Qız Qalasının ətrafından başlayaraq Dənizkənarı Bulvar boyu
davam edən bayram tədbirində respublikamızın bütün bölgələri milli
adət-ənənələri, mətbəx nümunələri, kənd təsərrüfatı məhsulları, əl işləri
ilə təmsil olunmuşlar. Böyük mənəvi gücə malik olan Novruz bayramı
Azərbaycan xalqının milli ruhunu yaşadan el bayramıdır. Bu bayram ən
qədim zamanlardan Azərbaycan xalqının həyatına daxil olmuş, insanlara
gələcəyə inam duyğusu bəxş etmişdir. Xalqımızın milli bayramı olan
Novruz son illər bir çox türkdilli dövlətlərdə, habelə TÜRKSOY,
YUNESKO və İSESKO-da yüksək səviyyədə qeyd edilir.
Hər il olduğu kimi bu il də Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına uyğun olaraq xalqımızın böyük incəsənət, teatr xadimlərinin təntənəli yubiley tədbirləri Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən yüksək səviyyədə qeyd edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Qəmər Hacıağa qızı Almaszadənin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 4 fevral 2015-ci il
tarixli 1035 nömrəli Sərəncamına və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
25 fevral 2015-ci tarixli əmrinə əsasən mart-aprel aylarında Qəmər
Almaszadəyə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Milli rəqslərin
mahir ifaçısı, görkəmli balerina Qəmər Almaszadə klassik xoreoqrafik
ənənələrlə xalq rəqslərinin vəhdətində Azərbaycan xoreoqrafiya sənətinin
təkrarolunmaz obrazlarını yaratmış, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera
və Balet Teatrının səhnəsində bir çox əsərlərə yüksək məharətlə quruluş
vermiş, milli kadrların hazırlanması sahəsində fəaliyyəti ilə seçilmişdir.
Azərbaycan bəstəkarlıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, Xalq
artisti “Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 2015-ci il tarixli 1049
nömrəli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi məqsədilə Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin 5 mart 2015-ci il tarixli 121 nömrəli əmri ilə təsdiq
edilmiş tədbirlər planına əsasən 26-31 oktyabr tarixində bəstəkara həsr
olunmuş musiqi festivalı keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasında, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqında, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında, Bakı Musiqi Akademiyasında konsertlər təşkil edilmiş, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında bəstəkarın “Natəvan” operası nümayiş
olunmuşdur. Filarmoniyanın foyesində Vasif Adıgözəlova həsr olunmuş
fotosərgi tamaşaçılara təqdim edilmişdir.
Cari ildə dünya şöhrətli musiqi xadimi, SSRİ və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti “Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 mart 2015ci il tarixli 1117 nömrəli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi məqsədilə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 17 aprel 2015-ci il tarixli 201 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmiş tədbirlər planına əsasən 17 dekabr tarixində
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Heydər Əliyev Sarayında sənətkara həsr olunmuş yubiley gecəsi keçirilmişdir.
23 dekabr 2015-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Cahangir Zeynalovun 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 14 oktyabr 2015-ci il tarixli, 1452 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında görkəmli teatr xadimi Cahangir Zeynalovun yubiley gecəsi maraqla qarşılanmışdır.
Həmçinin aprelin 8-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq
artisti Canəli Əkbərovun 75, aprel 10-da Heydər Əliyev Sarayında görkəmli caz ustası Vaqif Mustafazadənin 75, iyulun 3-də Xalq artisti Amaliya Pənahovanın 70, sentyabrın 30-da Azərbaycan Dövlət Akademik
Milli Dram Teatrında Əməkdar artist Vəfa Fətullayevanın 70, oktyabrın
15-də Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında Xalq artisti Süleyman Ələsgərovun 100, noyabrın 4-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli
Dram Teatrında Xalq artisti Məmmədrza Şeyxzamanovun 100, noyabrın
18-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq artisti Gülağa Məmmədovun 90, noyabrın 23-də Tetr Xadimləri İttifaqında Xalq artisti Ağakişi Kazımovun 80, noyabrın 24-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli
Dram Teatrında Xalq artisti Siyavuş Aslanın 80 illiyi ilə bağlı təntənəli
yubiley tədbirləri təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında 7 noyabr tarixində Xalq
artistləri Bəşir Səfəroğlunun 90 və Afaq Bəşirqızının 60 illik yubileyləri
ilə əlaqədar “Toya bir gün qalmış” tamaşası nümayiş olunmuşdur.
Hesabat dövrünün yaddaqalan hadisələrindən biri də 3-4 fevral
tarixində görkəmli ictimai xadim, Xalq artisti Polad Bülbüloğlunun
anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə yubiley tədbirlərinin təşkil
edilməsidir.
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Dövlət
sifarişi ilə hazırlanan bəstəkarın “Eşq və Ölüm” baletinin fevralın 3-də
premyerası, fevralın 4-də isə Heydər Əliyev Sarayında Polad Bülbüloğlunun yubiley gecəsi sənətsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Yubiley tədbirlərində Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Moldova, ABŞ, Gürcüstandan görkəmli musiqi və ictimai xadimlər, tanınmış
musiqiçilər iştirak etmişlər.
Dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin anadan olmasının 97
iliyi münasibətilə fevralın 5-də bəstəkarın Fəxri Xiyabandakı məzarı
musiqi ictimaiyyəti tərəfindən ziyarət edilmiş və Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında sənətkara həsr olunmuş konsert təşkil olunmuşdur.
Konsertdə Q.Qarayevin adını daşıyan Dövlət Kamera Orkestri və solistlər
çıxış etmişlər.
Hesabat dövrünün 27 noyabr tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Gürcüstanın görkəmli bəstəkarı Giya Kançelinin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi keçirilmişdir. Tədbirdə
Rauf Abdullayevin dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan
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Dövlət Simfonik Orkestri, Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası, Gürcüstan
musiqiçiləri çıxış etmişlər.
Cari ilin noyabr ayının 30-da Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında
Azərbaycan milli rəqs sənətinin görkəmli nümayəndəsi, Xalq artisti Əlibaba Abdullayevin 100 illik yubiley gecəsində Azərbaycan Dövlət Rəqs
Ansamblının, Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının, Akademik Opera və
Balet Teatrının balet truppasının, Dövlət Uşaq Filarmoniyasının ifasında
Əlibaba Abdullayevin quruluş verdiyi rəqslər nümayiş olunmuşdur.
Respublikada fəaliyyət göstərən dövlət rəsm qalereyalarının aparıcı
əməkdaşları ilə 13 fevral - 3 mart 2015-ci il tarixlərində treninqlər keçirilmişdir. Treninqlərdə qalereyaların (35 qalereya) direktorları, fond mühafizləri, elmi işçiləri, rəssamları iştirak etmişlər. Treninq beş regional mərkəzdə - Bakı (13 fevral), Şirvan (16 fevral), Lənkəran (19 fevral), Qax (28
fevral) və Gəncə (3 mart) şəhərlərində keçirilmişdir. Treninq iştirakçılarına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Samir Sadıqov “Azərbaycan incəsənəti tarixi”, “AMEA-nın əməkdaşı, fəlsəfə doktoru Ayaz Məmmədov “Kompüter
və internet resurslarından istifadə”, Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru
Elnur Hüseynov “İncəsənət əsərlərinin bərpa məsələləri”, Dövlət Rəsm
Qalereyasının əməkdaşları tərəfindən isə “Ekspozisiya və sərgilərin təşkili”, “Dövlət rəsm qalereyalarının işinin əsasnaməyə uyğun təşkili”,
“Dövlət rəsm qalereyalarının kolleksiyasının uçotu və mühafizəsi” mövzularında mühazirələr oxumuş, verilən suallara aydınlıq gətirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının, Muzey Mərkəzi və Azərbaycan Dövlət
Rəsm Qalereyasının birgə təşkilatçılığı ilə cari ilin 25-27 fevral tarixində
Muzey Mərkəzinin Sərgi qalereyasında Azərbaycan rəssamlarının Xocalı
faciəsinə həsr olunmuş əsərlərindən ibarət "Yaddaşlarda yaşayan Xocalı"
adlı sərgi təşkil olunmuşdur. Sərgidə 62 rəngkarın 71, 23 qrafika rəssamının 28, 10 heykəltəraşın 12, 10 dekorativ - tətbiqi sənət ustasının 12 əl işi
nümayiş olunmuşdur. Sərginin keçirilməsində əsas məqsəd uydurma
“erməni soyqırımı”nın 100 illiyinin qeyd edildiyi 2015-ci ildə erməni
vandalizmini təsviri sənət əsərləri vasitəsi ilə bir daha nümayiş etdirməkdən ibarət olmuşdur. Sərgi gənclərə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasına xidmət etmişdir.
Cari ilin 3-5 aprel tarixində Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz, rəssam Emil Azizin Muzey Mərkəzində “Yuxularım” adlı fərdi sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə rəssamın son bir ildə yaratdığı sənət əsərləri tamaşaçılara təqdim olunmuşdur. Bu sərgi rəssamın fərdi yaradıcılığının Vətənində tanıdılması ilə yanaşı, milli incəsənətimizin orta nəsil nümayəndələrinin sənətinə dövlət qayğısını nümayiş etdirmiş, digər istedadlı rəssamlar üçün də stimul rolunu oynamışdır.
Hesabat dövrünün 5-12 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Muzey Mərkəzi, Milli Musiqi Komitəsi
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və “Kukla” Art Qalereyası tərəfindən qadınların incəsənət və həyatdakı
rolu ideyasına həsr olunan “Gözəllik nuru” adlı incəsənət layihəsi təşkil
olunmuşdur. Ənənəvi olaraq hər il davamlı surətdə keçirilən bu layihənin
növbəti mərhələsi də 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuşdur. “Gözəllik nuru”nun əsas konsepsiyası teatr və musiqi sənəti ilə
üzvi şəkildə birləşən təsviri incəsənətdir. Bu il layihənin əsasını ölkəmizin iki tanınmış qadın rəssamı – İrina Eldarova və Rəna Əmrahovanın
yaradıcılığı təşkil etmişdir. Sərgi rəngkarlıq incəsənətinin başqa bir növü
– kukla yaradıcılığı nümunələri ilə tamamlanmışdır. Belə ki, sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan rəssamlar tərəfindən yaradılmış qadın
obrazlarını əks etdirən və “Kukla” Art Qalereyasının kolleksiyasından seçilmiş eksponatlar yer almışdır. Azərbaycan sərgidə Pərviz Hüseynov,
İrina Qundorina, Tamilla Qurbanova, Fərəh Əliyeva kimi sənətkarlarla
təmsil olunmuşdur.
Böyük maarifçi Həsən bəy Zərdabi və görkəmli yazıçı Nəcəf bəy
Vəzirovun təşəbbüsü ilə 1873-cü ildə Bakıda M.F.Axundzadənin “Lənkəran xanının vəziri” komediyasının tamaşaya hazırlanması ilə Azərbaycanda, eləcə də bütün müsəlman Şərqində peşəkar teatrın təməli qoyulmuşdur. 1918-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra bir
çox sahələrdə olduğu kimi teatr sənətimizin inkişafında da mühüm addımlar atılmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti pərakəndə
fəaliyyət göstərən teatr truppalarını birləşdirərək Dövlət Teatrını yaratmışdır. 1919-cu il oktyabrın 24-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bütün dövlət və hökumət rəhbərlərinin iştirakı ilə Dövlət Teatrının rəsmi
açılış mərasimi olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycanda “Milli Teatr Günü”nün təsis edilməsi haqqında 1 mart 2013-cü
il tarixli, 2756 nömrəli Sərəncam imzalamışdır. Bununla əlaqədar hər il
mart ayının 10-da Milli Teatr Günü ölkədə rəsmi surətdə qeyd edilir. 10
mart 2015-ci il tarixdə Milli Teatr Günü münasibətilə Azərbaycan Dövlət
Musiqili Teatrında 2013-2014-cü illərdə milli mədəniyyətimizin qorunması, zənginləşdirilməsi və tərəqqisinə xidmət edən, teatr, kino, musiqi,
təsviri sənət sahələrində xüsusi nailiyyətlər qazanan, yüksək peşəkarlıq
nümayiş etdirən istedadlı şəxslərə “Zirvə” mükafatının təqdim olunma
mərasimi keçirilmişdir.
Son illər ölkəmizin bir sıra beynəlxalq festivallara yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi ölkə rəhbərliyi tərəfindən yürüdülən ardıcıl dövlət
və mədəniyyət siyasətinin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Qeyd etməyə dəyər ki, artıq beynəlxalq festivallar paytaxt Bakı şəhəri ilə
yanaşı bölgələrimizi də əhatə etməsi ənənə halını almışdır. Hesabat dövründə gerçəkləşən IV Beynəlxalq Muğam Festivalı, VI Beynəlxalq Müasir Musiqi Festivalı, VIII Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı, VII Qəbələ
Beynəlxalq Musiqi Festivalı, VII Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Beynəlxalq Caz Festivalı və digər festivalları bunun bariz nümunəsidir.
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Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı tərəfindən 11-18
mart tarixində “Muğam aləmi” adlı IV Beynəlxalq Muğam Festivalı keçirilmişdir. Festival çərçivəsində həm Bakıda, həm də ölkəmizin bir sıra
bölgələrində Azərbaycanın və xarici musiqiçilərin iştirakı ilə konsertlər,
beynəlxalq elmi simpozium (12-14 mart), beynəlxalq muğam müsabiqəsi
(15-17 mart) keçirilmişdir. Tədbirlərdə Türkiyə, İran, İraq, Özbəkistan,
Tacikistan, ABŞ, Fransa, İngiltərə, Livan, İspaniya, Almaniya, İordaniya,
Rusiya, Çin, Hindistan, Tunis, Belçika, Sloveniya və Niderlanddan dünya
şöhrətli musiqiçilər və qruplar iştirak etmişlər. Keçirilən konsertlərdə
xarici musiqiçilərlə yanaşı Azərbaycanın görkəmli muğam ustaları Arif
Babayev, Mənsum İbrahimov, Zabit Nəbizadə, Nəzakət Teymurova, Gülyaz Məmmədova, Aqil Məlikov, Elnarə Abdullayeva, Təyyar Bayramov,
Səbuhi İbayev və istedadlı gənc ifaçılar – Arzu Əliyeva, Babək Niftəliyev, İlkin Əhmədov, Güllü Muradova, Mirələm Mirələmov və başqaları
çıxış etmişlər. Eyni zamanda festival günlərində Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin, Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı
Alətləri Orkestrinin, Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin, Dövlət Xor Kapellasının, “Sinfonietta” orkestrinin çıxışları da böyük uğurla keçirilmişdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrının səhnəsində Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”, “Əsli və
Kərəm” tamaşaları festival günlərində qonaqlar üçün təqdim olunmuşdur.
Festival çərçivəsində Bakı Caz Mərkəzində görkəmli caz ustası Vaqif
Mustafazadənin 75 illiyinə həsr olunmuş tədbir, Cəmil Əmirovun, Salman Qəmbərovun, Elçin Şirinovun rəhbərliyi ilə tanınmış caz kollektivlərinin iştirakı ilə konsertlər keçirilmişdir.
Hesabat dövrünün 20-24 aprel tarixində dahi Azərbaycan bəstəkarı
Qara Qarayevə həsr olunmuş VI Beynəlxalq Müasir Musiqi Festivalı keçirilmişdir. Bakının möhtəşəm konsert zallarında, teatr səhnələrində və
muzeylərində Rusiya, İsveçrə, Almaniya, Yaponiya və Azərbaycanın tanınmış musiqiçilərinin və kollektivlərin iştirakı ilə müxtəlif konsertlər,
tamaşalar, sərgilər təşkil edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondu, Mstislav Rostropoviç Fondu və Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda 17-24 may tarixində baş
tutan VIII Beynəlxalq Rostropoviç Festivalında xarici ölkələrdən dünya
şöhrətli musiqiçilər və kollektivlər – Luici Kerubininin Gənclər Simfonik
Orkestri, Qalina Vişnevskayanın Opera İfaçılığı Mərkəzi, Rikkardo Muti,
İqor Butman, Aleksandr Solovyov, Arseni Çubaçin, habelə Azərbaycanın
tanınmış musiqiçiləri Rauf Abdullayev, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan
Dövlət Simfonik Orkestri, Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası və solistlər,
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası, Heydər Əliyev Sarayı, Kamera və
Orqan Musiqisi Zalı, Milli İncəsənət Muzeyinin səhnəsində çıxış etmişlər. Festival çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrında Qalina Vişnevskayanın Opera İfaçılığı Mərkəzinin truppası
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tərəfindən məşhur İtaliya bəstəkarı R.Leonkavallonun “Payatsı” operası
nümayiş olunmuşdur.
Beynəlxalq musiqi aləmində özünəməxsus yer tutan Qəbələ VII
Beynəlxalq Musiqi Festivalı cari ilin 25-31 iyul tarixində keçirilmişdir.
Festivalda Rusiya, Ukrayna, İtaliya, İspaniya, İsrail, Avstriya, Xorvatiya,
Almaniyadan dünya şöhrətli musiqiçilər və kollektivlər – İtaliya simfonik
Orkestri, “Moskva virtuozları” Kamera Orkestri, Avstriya Vayner Akademiyasının Kamera Ansamblı, “Flamenko” ansamblı, “Dubrovnik Guitar
Trio”, Andrey Qavrilov, Oksana Yablonskaya, Cankarlo Pazolini, Janna
Gandelman, Aleksandr Rojdestvenski, Jeremi Menuxin, Paul Meyer,
Aleksandr Gindin, Taras Yaqopud və başqaları iştirak etmişlər.
2009-cu ildən başlayaraq ölkəmizdə hər il 18-28 sentyabr tarixində
dahi bəstəkar, Azərbaycanın professional musiqisinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Musiqi Festivalları böyük
əks-səda doğurmuşdur. Festival konsertlərində görkəmli musiqiçilər,
bədii kollektivlər, solistlər, dirijorlar iştirak etmişlər. Cari ilin 18-28 sentyabr tarixində də dahi bəstəkarın anadan olmasının 130 illiyinə həsr
olunmuş VII Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə baş tutmuş növbəti festivalda Rusiya, Latviya, Estoniya,
Suriya, İtaliya, Kanada, Türkiyədən tanınmış musiqiçilər və kollektivlər Liyepaya Simfonik orkestri, Gürcüstan Kamera Orkestri, Rusiya Nəfəs
Alətləri Kvinteti, Saksofon kvarteti, Mişel Kampanella, Oleq Poxanovski,
Tanel Joamets, Azmex Kinan, Miina Yarvi və başqaları iştirak etmişlər.
Üzeyir Hacıbəylinin 130 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri və
festivalın açılış mərasimi Heydər Əliyev Sarayında təşkil edilmişdir. Festival çərçivəsində keçirilən 30-a yaxın konsert, müxtəlif tədbirlər, tamaşalar, sərgilər, elmi konfranslar musiqisevərlər tərəfindən böyük maraqla
qarşılanmışdır.
Azərbaycanda caz musiqisinin təbliği və tanınmış xarici caz ifaçılarının Azərbaycana dəvət olunması məqsədi ilə 25 oktyabr – 3 noyabr
tarixlərində Bakıda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Caz Festivalı keçirilmişdir. Festivalda dünya şöhrətli xarici və yerli caz qrupları – Diana
Krall, Charles Lloyd, Fourplay, Ntjam Rosie Salman Qəmbərov, Cəmil
Əmirov, Emil Əfrasiyab, Elçin Şirinov, Estrada Simfonik Orkestri və caz
ifaçıları - Klaus Kugel, Mark Tokar, Revaz Kiknadze, Andrea Di Biase,
Jonathan Scott, Yogev Gabay, Eytan Roni, Nadav Şapira iştirak etmişlər.
2-5 dekabr tarixində tanınmış bəstəkar, Xalq artisti Dadaş Dadaşovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı keçirilmişdir. Festival çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət
Simfonik Orkestri, Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri, Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri və musiqiçilər çıxış
etmişlər.
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Görkəmli bəstəkar, Xalq artisti Tofiq Bakıxanovun anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş 8-15 dekabr tarixli musiqi festivalı sənətsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Geniş yaradıcılıq diapazonuna
malik olan sənətkar öz istedadını musiqinin müxtəlif janrlarında sınamış,
balet, musiqili komediya, simfonik, xor, instrumental, vokal və kamera
əsərləri yaratmışdır. Tədbirdə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət
Simfonik Orkestri, Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri və
solistlər çıxış etmiş, sənətkara həsr olunmuş fotosərgi nümayiş
olunmuşdur.
Hesabat dövrünün 12 mart tarixində “Rusiyanın dünya fondu”nun
təşəbbüsü ilə Moskva şəhərində Dövlət Kreml Sarayında “Məhəbbətin
doğum günü” adlı tədbirdə tanınmış bəstəkar və müğənni Rizvan Sədirxanovun əsərləri səslənmiş, 25-27 mart tarixində isə Vladimir Tarnopolskinin “Kölgənin o biri tərəfində” multimedia operasının nümayişində
iştirak etmək üçün tanınmış dirijor Fuad İbrahimov Moskva şəhərinə
ezam olunmuşdur.
21-26 aprel tarixində Azərbaycan-Braziliya mədəni əlaqələrinin inkişafı, iki ölkə xalqlarının bir-birini yaxından tanıması, Azərbaycan
mədəniyyətinin təbliği, ölkəmizin beynəlxalq imicinin yüksəldilməsi
məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikasının Braziliya Federativ Respublikasındakı Səfirliyinin müraciəti, Rio de Janeyro şəhər meriyasının təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
tərəfindən Rio de Janeyroda "Azərbaycan Mədəniyyət Həftəsi" keçirilmişdir. Rio de Janeyronun 450 illiyinə təsadüf edən Mədəniyyət həftəsi
çərçivəsində Azərbaycan milli mətbəx nümunələrinin, ölkəmizin mədəniyyətini, tarix və memarlıq abidələrini, təbiət mənzərələrini və turizm
potensialını əks etdirən "Azərbaycan dünən, bu gün və sabah" adlı fotosərgi, Xalq artisti Mənsum İbrahimovun, muğam ifaçısı Arzu Əliyevanın
ifasında (Əməkdar artistlər Elçin Haşımovun (tar), Elnur Əhmədovun
(kamança) müşayiəti ilə) muğam konserti və Azərbaycan Dövlət Rəqs
Ansamblı üzvlərinin milli rəqs, Xalq artisti Yalçın Adıgözəlovun rəhbərliyi ilə Braziliya Simfonik Orkestrinin və "Trio Qarabağ" muğam qrupunun konsertləri, "Nabat", "Hakim haradadır?" filmlərinin nümayişi keçirilmişdir. Tədbirlər Rio de Janeyronun "İncəsənət şəhəri"ndə ("Cidadedes
Artes") - "Cafe da sartes", "Gallery", "Teatro de Camara", "Sala de
Leitura", "Grande Sala" kimi tanınmış sənət məkanlarında təşkil olunmuşdur. Qondarma erməni soyqırımının 100 illiyinin Braziliyada təbliğatı
ilə məşğul olan erməni diasporunun xüsusi fəallığı fonunda Rio de
Janeyroda Azərbaycan Mədəniyyət Həftəsinin təşkili, milli mədəniyyətimizin təbliği, keçirilən konsertlərdə, paylanılan çap məhsullarında Qarabağa, Şuşaya, İrəvana həsr olunmuş musiqi nömrələrinin səsləndirilməsi,
Dövlət Rəqs Ansamblının üzvlərinin “Globa News” TV-də efirə gedən
məşhur tele-aparıcı Fatima Bernardesin verilişində iştirakı erməni saxtakarlığına qarşı tutarlı cavab olmuşdur.
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Azərbaycan Respublikasının Almaniya Respublikasındakı Səfirliyinin təşəbbüsü ilə mayın 5-də Almaniyada ümummilli lider Heydər
Əliyevin 92-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə Xalq artistləri Fidan və
Xuraman Qasımova bacıları və konsertmeyster Nigar Məlikova iştirak
etmişlər.
5-6 may tarixində İtaliyada 56-cı Venesiya Biennalesində Azərbaycan Pavilyonunun təşkilinə həsr olunmuş tədbirdə Azərbaycan Dövlət
Rəqs Ansamblının kiçik heyəti iştirak etmişdir.
Hesabat dövrünün 6-10 may tarixində Azərbaycan Dövlət Rəsm
Qalereyası tərəfindən Hindistanın Nyu-Dehli şəhərində “İpək yolu Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında” adlı sərgisi keçirilmişdir. Bu tədbir
son 50-60 ildə Hindistanda milli incəsənətimizin tanıdılmasına, ölkəmizin
mədəni imicinin formalaşdırılması işinə töhfə olmuş, iki ölkə arasında gələcək əməkdaşlıq üçün yeni perspektivləri müəyyən etmişdir.
10 may tarixində Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində Ümummilli
lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü ilə bağlı tədbir
keçirilmişdir. Tədbirdə Q.Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestri, Azərbaycan Dövlət Simli Kvarteti, “Qaytağı” ansamblı, muğam qrupu (Təyyar
Bayramov, Nigar Şabanova), solistlər: Xalq artistləri Samir Cəfərov, Ənvər Sadıqov, Əməkdar artistlər Nərgiz Kərimova, Anar Hüseynli, Afaq
Abbasova və Ramil Qasımov, Aqşin Abdullayevin iştirakı ilə hazırlanmış
mədəni proqram tamaşaçılara təqdim olunmuşdur.
13 may tarixində Parisdə “Azərbaycan cazının yeni nəsli” adlı konsertdə Əməkdar artist Şahin Növrəslinin rəhbərliyi ilə caz qrupunun konsertləri təşkil edilmişdir.
26 may - 10 iyun tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən respublikanın bölgələrində milli təsviri sənətin təbliği, əhalinin bədii və estetik zövqünün yüksəldilməsi istiqamətində yeni layihənin icrasına başlanılmışdır. Respublikanın müxtəlif
şəhər və rayonlarındakı Heydər Əliyev Mərkəzlərində, Muzey və digər
sərgi salonlarında Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin fonduna məxsus görkəmli Azərbaycan rəssamlarının böyük
bədii, tarixi, muzey və yüksək maddi dəyərə malik olan əsərlərinin təqdimatı keçirilmişdir. İlk belə səyyar sərgidə Azərbaycanın tanınmış rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi Kamal Əhmədin 7 əsəri təqdim olunmuşdur. 16 gün müddətində davam edən sərgini 1500-dək rayon sakini və
məktəblilər ziyarət etmişdir.
28 may tarixində Bratislavada Respublika Gününə həsr olunmuş
tədbirdə dirijor Əyyub Quliyev, Xalq artisti, tarzən Ramiz Quliyev və
vokalçı Çinarə Şirin iştirak etmişlər.
4 iyun tarixində Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrında dövlət
sifarişi ilə Uilyam Şeksprin “Hamlet” tamaşasının ictimai baxışı
keçirilmişdir.
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10 iyun tarixində Muzey Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Rəsm
Qalereyasının fondunda saxlanılan görkəmli rəssamların Avropa ölkələrinə yaradıcılıq səfərləri zamanı yaratdıqları əsərlərdən ibarət, Bakı2015 Birinci Avropa Oyunlarına həsr olunmuş sərgi təşkil edilmişdir.
Sərgini ictimaiyyət və KİV nümayəndələri o cümlədən xarici turistlər, Birinci Avropa Oyunlarının iştirakçıları ziyarət etmişlər. İyun ayının 15-dək
davam etmiş sərgidə görkəmli Azərbaycan rəssamlarının Avropa ölkələrinə həsr olunmuş əsərləri ilk dəfə vahid kolleksiya şəklində nümayiş
etdirilmişdir.
Cari ilin 10 iyun tarixində “Qalereya 1969” qalereyasında Bakı2015 Birinci Avropa Oyunları münasibətilə görkəmli Azərbaycan rəssamlarının qalereyanın kolleksiyasındakı əsərlərdən ibarət “Zamanın rəngləri” adlı rəngkarlıq və qrafika sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə M.Abdullayev, T.Nərimanbəyov, T.Salahov, B.Mirzəzadə, M.Rəhmanzadə, O.Sadıqzadə və digər rəssamların əsərləri nümayiş olunmuşdur. Sərgini ictimaiyyət və KİV nümayəndələri, o cümlədən xarici turistlər, Birinci Avropa Oyunlarının iştirakçıları ziyarət etmişlər. İyul ayının 3-dək davam
edən sərgidə görkəmli Azərbaycan rəssamlarının nadir sənət inciləri hesab olunan əsərləri nümayiş etdirilmişdir.
Gəncə Dövlət Dram Teatrında dövlət sifarişi ilə Cəlil Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı” tamaşasına iyun ayının 12-də ictimai baxışı
keçirilmişdir. 1927-ci ildə yazılmış “Dəli yığıncağı” pyesi dünya ədəbiyyatının orijinal tragikomik pyeslərindən biridir. İdeya-məzmun xüsusiyyətləri, hadisələri, obrazları ilə pyes şərti, simvolik xarakter daşıyır. Əsas
məsələ Şimali və Cənubi Azərbaycan, İran və bəzi Şərq ölkələrindən gələn mövhumatın, xurafatın cürətli, kəsərli ifşasıdır. Bu pyes 60-cı illərin
sonlarında Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının hazırlanmış və uğur
qazınmışdır. 1978-ci ildə görkəmli rejissor Mehdi Məmmədovun quruluşunda Milli Dram Teatrında təqdim olunan tamaşa böyük əks-sədaya
səbəb olmuşdur. Bu tamaşa İ.Gözəlovanının Gəncə Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru kimi ilk yaradıcılıq işidir.
İtaliya Respublikasının Milan şəhərində “EXPO-2015” ümumdünya sərgisinin proqramı çərçivəsində 6-10 iyul tarixində Azərbaycan
Milli Günü keçirilmişdir. Tədbirdə iştirak etmək məqsədilə Azərbaycan
incə-sənət ustalarından ibarət nümayəndə heyəti Milana ezam olunmuşdur. Tədbirlər çərçivəsində Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı, muğam və xalq oyunları qrupu konsert proqramı ilə çıxış etmişdir.
Hesabat dövrünün 12-16 iyul tarixində Azərbaycanın təbliği məqsədi ilə keçirilən layihələrin davamı olaraq Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Fransanın
Kann şəhərində Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Azərbaycan Mədəniyyəti
Günləri keçirilmişdir. Mədəniyyət Günlərində “Qaytağı” instrumental an14

samblı, caz qrupu və solistlər Azər Zeynalov, Afaq Abbasova-Budaqova,
Arzu Əliyeva və Teyyub Aslanovun iştirakı ilə konsert proqramları tamaşaçılara təqdim olunmuşdur.
25-30 avqust tarixində Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən
“Şərq təranələri” Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində elmi simpozium və müsabiqədə Azərbaycan musiqiçiləri və musiqişünasları iştirak
etmişlər. Əməkdar artist Təyyar Bayramov müsabiqənin xüsusi diplomuna layiq görülmüşdür.
28 avqust tarixində Moldova Respublikası Qaqauziya Muxtar Ərazi
Vahidliyində Qıpçaq kəndinin 224-cü ildönümü münasibətilə keçirilən
“Kənd günü” adlı festivalda iştirak etmək üçün musiqiçi İlham Quliyev
27-31 avqust tarixində Moldovaya ezam olunmuşdur.
Azərbaycanın təbliği məqsədi ilə keçirilən layihələrin davamı olaraq Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə 1-4 və 6-9 sentyabr tarixlərində Fransanın Paris şəhərində silsilə tədbirlər təşkil olunmuşdur. Tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan şəhərciyinin açılış mərasimi keçirilmiş, Azərbaycan Dövlət Rəqs
Ansamblı, Azərbaycan Dövlət Simli Kvarteti, muğam və caz qrupu konsert proqramı ilə çıxış etmişdir.
6-15 sentyabr tarixində Astana və Almatı şəhərlərində Qazax
xanlığının 550 illiyinə həsr olunmuş müxtəlif konsertlərdə F.Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqs qrupu və balaban ifaçısı tədbirlərdə iştirak etmişlər.
Hesabat dövrünün 12-25 sentyabr tarixində Türkiyədə
“TÜRKSOY-XXII” Opera Günləri keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində
konsertlərdə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistləri - Əməkdar artist Fəridə Məmmədova (soprano), İlham Nəzərov
(bas-bariton), balet artistləri Ayan Eyvazova və Anar Mikayılov çıxış
etmişlər.
Azərbaycanın təbliği məqsədi ilə keçirilən layihələrin davamı olaraq Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin dəstəyi ilə 16-19 sentyabr tarixində Fransanın Mulus
şəhərində “Od və İpək” adlı festival keçirilmişdir. Festival çərçivəsində
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Gənclər Kamera Orkestri, Qədim Musiqi Alətləri Ansamblı, muğam və caz qrupları konsert
proqramı ilə çıxış etmişdir.
Böyük Britaniyada fəaliyyət göstərən Londonun Şekspir Teatrı
(Globe Teatre) 2014-cü il aprel ayının 24-dən dünya turnesinə çıxmışdır.
Bu turne 2016-cı il aprelin 23-dək davam edəcəkdir. 104 ölkədə nümayiş
olunmuş məşhur “Hamlet” əsərinin tamaşası dahi U.Şekspirin anadan olmasının 450 və vəfatının 400 illiyinə həsr olunmuşdur. Teatr həmin tamaşa ilə 2015-ci il oktyabr ayının 3-də Azərbaycan Dövlət Akademik Milli
Dram Teatrının səhnəsində çıxış etdir.
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Cari il oktyabr ayının 5-də Azərbaycan Milli Kitabxanasının binasında dövlət rəsm qalereyalarında çalışan əməkdaşların (direktorların,
fond mühafizlərinin, elmi işçilərin, rəssamların) peşə hazırlığı səviyyəsini, eyni zamanda onların bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi üçün test sınağı keçirilmişdir. Nəticələrin müzakirəsi məqsədi ilə oktyabrın 22-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən müşavirə
zamanı hər bir qalereya direktorunun, fond mühafizinin, elmi işçinin,
bələdçinin və rəssamın test sınağında topladığı nəticələr müzakirə olunmuşdur. 20 noyabr tarixində isə Azərbaycan Milli Kitabxanasında dövlət
rəsm qalereyası fəaliyyət göstərdiyi müvafiq şəhər (rayon) mədəniyyət və
turizm idarələrinin (şöbələrinin) rəislərinin (müdirlərinin) iştirakı ilə müavirə keçirilmiş və qalereyaların cari fəaliyyəti və qarşıda duran vəzifələr
müzakirə olunmuşdur.
7-17 oktyabr tarixində Portuqaliyanın Lissabon şəhərində “Ənənə
və müasirlik” IX Beynəlxalq “VERA” İncəsənət Festivalı keçirilmişdir.
40-a yaxın ölkənin rəssamları müxtəlif sənət əsərləri ilə öz ölkələrini təmsil edən festivalda ölkəmizi Xalq rəssamı Tahir Salahov təmsil etmişdir.
Festivalda Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmri ilə “Tahir Salahovun ev muzeyi”nin direktoru S.Mirzəyeva,
xalçaçı-rəssam F.Abasquluzadə və T.Bəşirovun iştirakı təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli,
393 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 14.4-cü bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirliər Kabinetinin 1
may 2015-ci il tarixli, 128 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında mədəniyyət sahəsində dövlət monitorinqinin keçirilməsi
Qaydası”nın icrasını təmin etmək məqsədilə 5 noyabr tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında monitorinq
aparılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Muzey
Mərkəzinin Sərgi Qalereyasında 5-10 noyabr tarixində “Fusion Doll” III
Bakı Beynəlxalq Kukla Biennalesi keçirilmişdir. Bu sərgi 2015-ci ilin ən
çox ziyarət olunan sərgisi olmuşdur. Biennaledə dünyanın yeddi ölkəsindən - Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna, Estoniya və
Yaponiya - olan ustad kukla sənətkarları çıxış etmişlər.
Bakı tamaşaçılarının çox sevdiyi və bütün Cənubi Qafqazda yeganə
olan “Art KUKLA” Qalereyası, məşhur kukla rəssamları Pərviz Hüseynov və İrina Qundorina, Tamilla Qurbanova, Fərəh Əliyeva, DA ART
təsviri incəsənət mərkəzinin müəllimi Anarə Salmanova və bu mərkəzin
məzunları Zinaida Həsənova, Nübar Şahbazova və Alla Liçnorovskaya,
həmin studiyanın uşaq bölməsinin şagirdləri Mədinə Kərimova, Könül
Ağamoğlanova, Əminə Əlibəyli, Şahin Əlibəyli, Aişə Salmanova və
Ləman Rzayevə məhz bu Biennale üçün hazırladıqları layihələrlə ölkəmizi təmsil etmişlər. “Dünya Kuklaları” Fondunun ekspozisiyası Bien16

naleyə “Pandora Platinum - 2015” adı ilə çıxarılmışdır. Qeyd etməyə
dəyər ki, Rusiyadan olan “Dünya Kuklaları” kukla incəsənətinin inkişafına mədəni dəstək və yardım fondu artıq uzun illərdir ki, azərbaycanlı
rəssamlarla əməkdaşlıq edir. 2014-cü ildən Fond “Pandora Platinum” mükafatını təsis edib ki, o da, “Oskar” mükafatı kimi kukla sənəti üzrə bütün
dünyadan olan ən yaxşı rəssamlara verilir.
Builki “Fusion Doll” layihəsi çərçivəsində Moskva kukla məktəbi
çox geniş təmsil olunmuşdur. Rusiyadan olan ustad sənətkarlar – Aleksandra Kukinova, İma Naroditskaya, Anastasiya Yanovskaya öz işlərini
nümayiş üçün Bakıya gətirmişlər. Eyni zamanda Ukraynanı Tamara Pivnyuk və Olqa Venjeqin, Estoniyanı isə Estoniyada bu sənətin əsasını
qoyanlardan biri Svetlana Vetrova təmsil edib. Həmçinin bu dəfə ilk dəfə
olaraq tamaşaçıların mühakiməsinə Gürcüstan kukla ustaları Ketevan
Dzidziquri və Nana Kaulaşvilinin işləri də çıxarılıb. Yaponiyadan olan
çox istedadlı rəssam Mari Şimizu viktorian dövrünün şəfəqini göstərmişdir. Belarusdan olan məşhur rəssam Qalina Dmitruk özünün “İpək”
adlı müəllif layihəsinı nümayiş etdirmişdir.
2015-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının yeni
konsert proqramının hazırlanması, habelə kollektivdə islahatların aparılması və yaradıcılıq səviyyəsinin dünya standartlarına qaldırılması ilə əlaqədar 2015-ci ilin 9 noyabr tarixindən 2016-cı il iyulun 20-dək tanınmış
baletmeyster, Rusiyanın Xalq artisti Dikalu Muzakayev və onun assistenti
İslam Xasayevin Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblında çalışması nəzərdə tutulmuşdur.
Hesabat dövrünün 11 noyabr tarixində Heydər Əliyev Sarayında
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının və Xalq artisti, Prezident mükafatçısı, tanınmış rəqqasə Təranə Muradovanın iştirakı ilə konsert keçirilmişdir. Tədbirdə Gürcüstan, Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının və Həştərxan vilayətinin rəqs kollektivləri iştirak etmişlər.
14-19 noyabr tarixində Beynəlxalq müsabiqələr və “Gənclər mükafatı” laureatı, Bakı Musiqi Akademiyasının bəstəkarlıq kafedrasının müəllimi, Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, bəstəkar Pikə Axundova İstanbulun
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universiteti tərəfindən keçirilmiş Beynəlxalq Forumda iştirak etmişdir.
“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə” Dövlət Proqramına və
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun təşkil olunan silsilə tədbirlər çərçivəsində Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında Ə.Əmirlinin “Xoşbəxt gün”
tamaşasını hazırlamaq üçün Xalq artisti Vaqif Əsədov Mingəçevir şəhərinə, Ağdam Dövlət Dram Teatrında Ə.Haqverdiyevin “Kimdir müqəssir”
tamaşasına quruluş vermək üçün Bəhram Osmanov Ağdam rayonuna,
Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Elçinin “Cəhənnəm sakinləri” əsərini
hazırlamaq üçün Gümrah Ömərov Lənkəran şəhərinə ezam olunmuşdur.
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Həmçinin, cari ildə Nazirliyin müvafiq əmri ilə Azərbaycan Dövlət
Mahnı Teatrına, Dövlət Uşaq Filarmoniyasına və Lənkəran Dövlət Dram
Teatrına aparıcı statusu verilmişdir.
Respublikada fəaliyyət göstərən dövlət rəsm qalereyalarının fəaliyyətinə nəzarət daha da gücləndirilmiş, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondlarının zənginləşdirilməsi məqsədi ilə ölkə rəssamlarından
yeni əsərləri alınmışdır. Azərbaycanın dahi musiqi xadimi Niyazinin Bakı
şəhərində ucaldılması nəzərdə tutulan abidəsinin hazırlanması istiqamətində zəruri işlər davam etdirilmiş, görkəmli müğənni Xalq artisti Rəşid Behbudovun abidəsinin eskiz layihəsi hazırlanmışdır.
Dövr ərzində Respublikamızın ev sahibliyi etdiyi mühüm beynəlxalq tədbirlər, konfranslar və iclasların iştirakçıları üçün nazirlik tərəfindən müxtəlif mədəni proqramlar, konsertlər təşkil edilmişdir.
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MUZEY İŞİ
Ölkəmizdə muzey işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən bir sıra mühüm addımlar atılmışdır. Muzey fondlarının komplektləşdirilməsi, ekspozisiyalarının təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi, onlara əməli və metodiki köməkliyin göstərilməsi, mövcud olan
nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq işlər görülmüş,
muzeylər tərəfindən təqdim edilmiş hesabatlar təhlil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli Sərəncamı və 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 ilə bağlı muzeylərin inkişafı istiqamətində işlərin həyata keçirilməsinin davam etdirilirməsi məqsədilə nazirliyin işçi qrupu tərəfindən Respublikanın muzey müəssisələrinin monitorinqi keçirilmiş, həmçinin muzeylərdə və Heydər Əliyev Mərkəzlərində
əhaliyə göstərilən mədəni xidmətin səviyyəsi araşdırılmışdır. Bölgə muzeylərinin əməkdaşları tərəfindən sahə üzrə təlimatların, “Mədəniyyət
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı normativ
və digər sənədlərin öyrənilməsi üzrə treninqlərin keçirilməsi üçün işçi
qrupu Daşkəsən, Gədəbəy və Goranboy rayonlarına ezam edilmişdir.
Respublikamızın bölgələrində yerləşən tarix-diyarşünaslıq və digər
profilli muzeylərin fondlarında tarixi, elmi, bədii əhəmiyyəti ilə səciyyələnən və nəinki respublika, hətta dünya miqyasında nadir hesab olunan
eksponatların (mədəni irsimizə aid arxeoloji tapıntılar, saxsı və metal
əşyalar, xalça və xalq tətbiqi sənəti nümunələri, daş plastikası, ağac üzərində oyma, qədim əlyazmalar, litoqrafiyalar və s.) vahid elektron bazasının yaradılması və təşkil ediləcək kolleksiyanın əsasında “Azərbaycan
muzeylərinin nadir inciləri” adlı sərgisinin keçirilməsi məqsədilə aparıcı
muzeylərin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupu yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərindən köçürülmüş muzeylərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin 10 fevral 2015-ci il tarixli 64 nömrəli əmrinə əsasən
yaradılmış işçi qrupu tərəfindən Kəlbəcər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin
fəaliyyəti, muzeyin kadr potensialı, fond işi, təlimatlara riayət olunması,
işçilərin işə davamiyyəti, eksponatların saxlanma şəraiti təhlil edilmişdir.
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Nəticədə muzeyin fəaliyyətində olan nöqsanlar aradan qaldırılmış, muzeyin fondunda mühafizə edilən tarixi əhəmiyyətə malik əşyaların Azərbaycan Respublikası Muzey sərvətləri və Muzey Kolleksiyalarının uçotu
və mühafizəsinə dair təlimatına uyğun aparılması təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə Tovuz rayonunda, habelə Respublikanın Qərb
zonasında Qazax, Ağstafa rayonlarında və Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən muzey və klub müəssisələrinin fəaliyyətində mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılması və metodiki tövsiyələrin verilməsi məqsədilə nazirliyin əməkdaşları 7-11 aprel 2015-ci il tarixində Gəncə şəhərinə və
Tovuz, Qazax, Ağstafa rayonlarına ezam edilmişlər. Nəticədə muzey və
klub müəssisələrində aparılan sənədləşdirmə işləri təhlil edilmiş və işçilərə müvafiq tövsiyələr verilmişdir.
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların tarix və mədəniyyətinin
qorunması, respublikada fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların dəstəklənməsi üzrə dövlət siyasətinə uyğun olaraq Qazax şəhərinin Pravoslav
kilsəsində multikulturalizm muzeyinin təşkili məsələlərini müzakirə etmək üçün mütəxəssislərdən ibarət nümayəndə heyəti 6-8 fevral tarixində
Qazax şəhərinə ezam edilmişdir. Ezamiyyətin nəticəsi olaraq, muzeyin
təşkili ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasına müvafiq təkliflər toplusu təqdim edilmişdir.
Ölkə rəhbərliyinin muzey işinə böyük diqqəti sayəsində son illər
ərzində respublikamızda onlarla yeni muzey yaradılmış, bir çox muzeylərdə əsaslı təmir, rekonstruksiya, bədii tərtibat işləri aparılmışdır. Əksər
muzeylərin fondları zənginləşdirilmiş, ekspozisiyaları yenilənmiş, beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılmışdır.
“Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunda ekspozisiyanın yeni bədii tərtibatı işləri aparılmış, işlənilmiş mövzu-ekspozisiya
planına əsasən Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dinlər, xüsusilə də
zərdüştlük dininin tarixi barədə geniş və maraqlı məlumat verilmişdir.
“Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun qədim dövrlərdən
bu günümüzədək inkişaf tarixi açıqlanmışdır. Ekspozisiya sahəsi müasir
elektron texnologiyalar vasitələri ilə təchiz olunmuşdur. Cari ilin may
ayının sonunda işlər başa çatdırılmış və ekspozisiya tamaşaçıların böyük
rəğbətini qazanmışdır.
Dövr ərzində Lənkəran Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin bədii tərtibatı qısa müddət ərzində yüksək səviyyədə başa çatdırılmışdır. Həmçinin
2013-cü ildə yeni binaya köçürülmüş Mingəçevir Şəhərinin Tarixi Muzeyinin yeni ekspozisiyanın bədii tərtibat işləri həyata keçirildikdən sonra
cari ilin 15 iyul tarixində təntənəli açılış mərasimi təşkil olunmuşdur.
Şəmkir rayon sakini Yusif Əliyev Şəmkir rayonunda yerləşən fərdi
yaşayış mülkünün (keçmişdə Alman rahibinin (pastor) evi) müəyyən hissəsinin alman icması tarixini və mədəniyyətini əks etdirən bir məkan kimi
istifadə olunması üçün “Daşınmaz Əmlakın Bağışlanması Müqaviləsi”nə
əsasən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə hədiyyə etmişdir. Bununla bağ20

lı, 27 fevral 2015-ci il tarixindən Şəmkir rayonu, S.Vurğun küç., ev 159/1
ünvanında Alman İrsi Mərkəzi yaradılmışdır.
Cari ilin 13-18 may tarixində Alman Lüteran kilsəsində Göygöl
İcra Hakimiyyəti və Cənubi Qafqazda Yerli Özünü idarəetmə (GİZ) təşkilatı tərəfindən hazırlanmış, Nazirliyin müvafiq əmri ilə yaradılmış Alman
İcmasının Tarixi Muzeyinin mövzu ekspozisiya planının elmi konsepsiyasının təntənəli təqdimatı keçirilmişdir. Muzeyin ekspozisiyasının konsepsiyası Almaniya Hökumətinin sifarişi ilə xanım professor Yeva Mariya Aux tərəfindən işlənilmişdir.
Tədbirdə Göygöl rayonunun İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Hacıyev, Almaniya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Haydrun Tempel,
Alman Bundestaqının Almaniya-Cənubi Qafqaz Parlamentlərarası əlaqədar üzrə işçi qrupunun sədri, deputat Karin Ştrendsinin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin üzvləri, vaxtilə Göygöl şəhərində yaşayan alman
sakinlərinin varisləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak etmişlər.
Səməd Vurğunun Ev-Muzeyinin yaradılmasının 40 ilinin tamam olması münasibətilə cari ilin 2 dekabr tarixində muzeydə yubiley tədbiri keçirilmişdir. Muzeyinin internet səhifəsinin yaradılması ilə əlaqədar nazirliyin müvafiq sərəncamına əsasən vəsait ayrılmışdır.
Muzeylərin fondlarının qorunub saxlanılmasında Muzey Sərvətləri
və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzi mühüm rol oynayır. Belə ki,
2015-ci ildə respublika üzrə 580 ədəd eksponat Elmi-bərpa mərkəzində
bərpa və konservasiya edilmişdir. Aparılmış işlər əsasında respublikanın
müxtəlif regionlarında sərgi-treninqlər keçirilmişdir.
Muzey sahəsində görülmüş işlərin və gələcək planların müzakirəsi
məqsədilə 30 noyabr 2015-ci il tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində
muzey işçilərinin respublika müşavirəsi keçirilmişdir. Tədbirdə muzey
sahəsində görülmüş işlər, mövcud çatışmazlıqlar və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunmuşdur. Müşavirədə çıxış edən mədəniyyət və turizm
naziri cənab Əbülfəs Qarayev ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
təsdiq edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının icrasının bölgələrin mədəni həyatına müsbət təsir göstərdiyini, yerlərdə yeni muzeylər, musiqi məktəbləri, mədəniyyət mərkəzləri və kitabxanaların istifadəyə verildiyini bildirmişdir. Nazir yerlərdə tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin rolunun gücləndirilməsi, muzeylərin sərgi-ekspozisiyasında müasir standartların tətbiqi və muzey işçilərinin peşəkarlığının
artırılmasının vacibliyini vurğulamış və bu istiqamətdə müvafiq tapşırıqlar vermişdir. Müşavirədə çıxış edən mədəniyyət və turizm nazirinin
müavini Sevda Məmmədəliyeva nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən
muzeylər, onların fondları, görülən işlər, qarşıda duran vəzifələr haqqında
geniş məlumat vermişdir.
Müşavirə zamanı Paris şəhərində YUNESKO-nun Baş Qərargahında Hökumətlərarası ekspertlər iclasında əldə edilmiş iki kitabça: “Ekspo21

natların sənədləşdirilməsi” və “Əlyazmalara qulluq və onlarla davranış”
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və muzey işçilərinə paylanılmışdır.
Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsinin, maddi mədəniyyət
nümunələrin qorunması, onların geniş miqyasda tanınması məqsədilə
əhali arasında daim təbliğat işi aparılır. Muzeylərə tamaşaçıların cəlb
edilməsi məqsədilə idarə, müəssisə, tədris ocaqları və məktəblərlə əlaqələr qurulmuşdur.
1990-cı il 20 yanvar faciəsinin 25-cü ildönümü ilə bağlı respublikanın tarix, tarix-diyarşünaslıq və döyüş şöhrəti muzeylərində silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Tədbirlərdə sərgilər, mühazirələr, tarix dərsləri keçirilmiş, faciənin şahidləri ilə görüşlər, şəhidlər xiyabanına və abidələrə
ziyarətlər təşkil edilmişdir.
2015-ci il 18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü tarixi üçün Beynəlxalq Muzeylər Şurası (İCOM) “Muzeylər və cəmiyyətin davamlı inkişafı”
mövzusunu seçmiş, həmin ərəfədə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzinin və
YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının birgə
layihəsi olan “Məktəblilər üçün muzey həftəsi - Muzeylər və Ekologiya”
adlı proqram təşkil edilmişdir. Bir həftə ərzində Heydər Əliyev Mərkəzi
və paytaxt muzeylərində hazırlanmış xüsusi maarifləndirici marşrut və
turlar üzrə 5000-dək şagird qəbul edilmişdir.
Eyni zamanda 18 may “Beynəlxalq muzeylər günü” münasibətilə
cari ilin 16, 17 və 18 may tarixlərində respublikamızın bütün muzeylərində və qoruqlarda “Açıq Qapı” günü elan edilmiş, tematik sərgilər açılmış, müxtəlif səpgili tədbirlər keçirilmişdir.
Dövr ərzində nazirlik tərəfindən “Paytaxtdan bölgələrə” adlı Azərbaycan milli mədəniyyəti və incəsənətinin bütün sahələrini əhatə edən yeni bir layihənin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Layihənin əsas məqsədi bölgələrdə yaşayan insanları müasir mədəni proseslərə cəlb etmək,
paytaxtın aparıcı muzey və qalereyalarında qorunub saxlanılan mədəniyyət incilərinin bölgələrdə nümayişini, görkəmli sənətkarların və kollektivlərin çıxışlarını təşkil etmək, bölgələrin mədəni həyatını canlandırmaqdan
ibarətdir.
İlk tədbir olaraq cari ilin oktyabr-noyabr aylarında “Azərbaycanın
Ədəbiyyat Paytaxtı” elan edilmiş Şamaxı şəhərinin Mədəniyyət Evində
“Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından Azərbaycanın ədəbiyyat
korifeyləri” adlı sərgi təşkil edilmişdir. Sərgidə görkəmli rəssamlar Səttar Bəhlulzadə, Tahir Salahov, Nəcəfqulu İsmayıov, Mikayıl Abdullayev, Oqtay Sadıxzadə, Qəzənfər Xalıqov və Sadıq Şərifzadə tərəfindən
fırçaya alınmış xalqımızın dahi şair və yazıçıları Nizami, Xaqani, Füzuli,
Nəsimi, Molla Pənah Vaqif, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Şəfi, Natəvan, Mirzə Ələkbər Sabirin portretləri nümayiş etdirilmişdir.
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Azərbaycan dövlətinin uğurlu mədəniyyət siyasəti nəticəsində son
illər muzeylərimizin dünyanın nüfuzlu muzeyləri ilə əlaqələri genişlənmiş, beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində yeni nailiyyətlər əldə edilmişdir.
2016-2017-ci illərdə Luvr Muzeyində Azərbaycan xalçalarından,
Bakı şəhərində isə Luvr Muzeyinin fondlarında qorunub saxlanılan rəsm
əsərlərindən ibarət sərginin təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Bakıda keçiriləcək sərginin yerinin müəyyən edilməsi, eyni zamanda Luvrda sərgilənəcək Azərbaycan xalçalarının seçilməsi məqsədilə 2015-ci ilin 29 oktyabr 1 noyabr tarixlərində Luvr Muzeyinin İslam Mədəniyyəti Departamentinin direktoru Yannik Lintzin Bakıya səfəri təşkil edilmiş, nazirliyin rəhbərliyi, Bakı şəhərinin aparıcı muzeylərinin direktorları ilə rəsmi görüşlər
keçirilmişdir.
Nazirliyin xaricdə apardığı siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri
müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği təşkil edir. Belə ki,
“Buta” İncəsənət Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış “Londonda 100 günlük
Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti” adlı layihə çərçivəsində 16-19
fevral tarixində London şəhərində yerləşən məşhur auksion evi
“Sotheby’s”-də Azərbaycanın qədim xalça sənətinə həsr edilmiş sərginin
təqdimatı ilə əlaqədar Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından 17 ədəd eksponat sərgidə nümayiş olunmuşdur.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 56-cı Venesiya Biennalesi-2015
çərçivəsində yaradılan “Beyond the line” adlı Azərbaycan pavilyonunda
ölkəmizin XX əsrin tanınmış rəssamlarının əsərlərinin nümayişi məqsədilə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin və Azərbaycan Dövlət Rəsm
Qalereyasının kolleksiyalarından rəsm əsərləri 6 ay müddətinə Venesiya
şəhərinə göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri
Ramiz Mehdiyev tərəfindən təsdiqlənmiş “Erməni diasporuna qarşı
effektiv mübarizə tədbirlərinin və koordinasiya işlərinin gücləndirilməsinə dair” 25.11.2014-cü il tarixli Fəaliyyət planının məqsədlərinə uyğun
olaraq xarici ölkə və təşkilatlarda Qarabağ məsələsinə və qaçqın, məcburi
köçkünlərimizin vəziyyətinə diqqəti daha da artırmaq, habelə böyük erməni lobbisi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etmək məqsədilə Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş
soyqırım nəticəsində yurdlarından didərgin düşmüş üç Xocalı qadınının:
Almaz, Sənubər və Əfruzun əl işi olan “Malıbəyli” xalçası ABŞ-ın Prezident Administrasiyasına hədiyyə edilmişdir.
ABŞ-ın digər ştat və şəhərlərinin (Kaliforniyanın Los Anceles,
Massaçusetsin Boston, Nyu Yorkun Nyu York, İllinoysun Çikaqo, Texasın Hyuston, Floridanın Mayami, Nevadanın Las Veqas və s.) qubernator
və merlərinə isə Qarabağ qrupuna aid müasir dövrdə toxunulan xalçalar
hədiyyə edilmişdir.
21-27 mart tarixində Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində aparılan arxeoloji işlər və muzeyşünaslıq sahəsində əldə olunmuş aktual təcrübə və nail23

iyyətlərə həsr olunmuş beynəlxalq simpoziumda nazirliyin əməkdaşları
iştirak etmiş və elmi məruzələr təqdim etmişlər.
Böyük Vətən Müharibəsində Qələbənin 70-ci ildönümü ilə əlaqədar
Moskvanın Böyük Vətən Müharibəsi Muzeyində “Nasizmə qarşı mübarizədə birlikdə idik” adlı sərgidə SSRİ-nin keçmiş müttəfiq respublikalarına müəyyən sahələr ayrılmış və dəvət almış hər bir ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın Böyük Vətən Müharibəsində rolunu əks etdirən tarixi
materiallar əsasında maraqlı ekspozisiya tərtib edilmişdir.
Ölkəmizə həsr olunmuş ekspozisiya "Azərbaycanın qızıl ulduzları",
"Azərbaycan xalqının Böyük Vətən Müharibəsi illərində qəhrəmanlığı",
"Hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün" və "416-Taqanroq atıcı
diviziyası" adlı hissələrdən təşkil olundu. Bununla yanaşı sərgidə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin fondlarından Azərbaycanın görkəmli
rəssamları Tahir Salahovun, Mikayıl Abdullayevin, Vidadi Nərimanbəyovun Böyük Vətən Müharibəsinə həsr etdikləri rəsm əsərləri, Azərbaycan İstiqlal və Milli Azərbaycan Tarixi muzeylərinin fondlarından
eksponatlar, sənədli filmlər və Azərbaycanın Milli Arxivindən fotolar təqdim edilmişdir. 28 aprel 2015-ci il tarixində Rusiya Federasiyasının Baş
naziri Dmitriy Medvedyevin iştirakı ilə "Birlikdə Əldə Edilmiş Qələbə"
adlı forum çərçivəsində sərginin təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir.
Rusiya Federasiyasının Baş naziri Dmitriy Medvedyev Azərbaycan ekspozisiyası ilə tanış olmuşdur. Sərgi zamanı qonaqlara Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən çap edilmiş Azərbaycan rəssamlarının Böyük
Vətən Müharibəsinə həsr etdikləri əsərlərdən ibarət kataloq və CD disklər
paylanılmışdır. Sərgi 2015-ci ilin 18 oktyabr tarixinədək davam etmişdir.
Cari ilin 6-12 avqust tarixində Vaşinqton şəhərində ICOC-un 13-cü
iclası keçirilmişdir. İclasda 2017-ci ildə Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Azərbaycan Xalçasına həsr edilmiş Beynəlxalq Konqresin təşkili barədə təqdimatın nümayişi və digər məsələlərin müzakirəsi məqsədilə nazirliyin əməkdaşları Vaşinqton şəhərinə ezam edilmişlər.
Həmçinin 2015-ci ilin 18-25 oktyabr tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Macarıstanın Budapeşt şəhərində keçirilən Womex-Dünya Musiqi Expo-sunda ölkəmiz təmsil olunmuşdur.
Expo-da 94 ölkənin guşələri nümayiş etdirilmiş və hər gün konsert proqramları təşkil olunmuşdur. Pavilyonda tərtib edilmiş xüsusi sensorlar
vasitəsilə quraşdırılmış Azərbaycanın milli alətləri: tar, kamança, balaban, saz, ölkəmizdə keçirilən festivallar və Bakı Media Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış “Yurdum”, “Azərbaycan”, “İşıq saçan Bakı Gecələri” və
s. mütəmadi ardıcıllıqla göstərilən video çarxlar nümayiş etdirilmişdir.
Sərgi sahəsinin tavanı üzərində Basqal İpək Mərkəzinin müxtəlif çalarlı
kəlağayıları olan çətirlərlərlə bəzədilməsi Womex təşkilatçılarının və qonaqların böyük marağına səbəb olmuşdur.
Cari ilin 30 oktyabr - 1 noyabr tarixlərində Rusiya Federasiyasının
Moskva şəhərində Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti xanım Leyla
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Əliyevanın rəhbərliyi ilə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin VI
Forumu keçirilmişdir. Forum zamanı təşkil olunmuş mədəni-kütləvi tədbirlər çərçivəsində “Azərbaycan mədəniyyəti” adlı sərginin təşkili məqsədi ilə nazirliyin nümayəndə heyəti Moskva şəhərinə ezam edilmiş və
Azərbaycana həsr olunmuş guşə tərtib edilmişdir.
Mahaçqala şəhərində yerləşən Rusiya Xalqlarının Dostluğu Muzeyinin ekspozisiyasında 1942-1948-ci illərdə Dağıstan vilayəti Kommunist Partiyasının birinci katibi vəzifəsində işləmiş Əziz Məmmədkərim
oğlu Əliyevə aid stendin yaradılmasında kömək göstərilmişdir.
Qazaxıstan Respublikasının paytaxtı Astana şəhərinin Türk Tarixinin Muzeyində Azərbaycan guşəsinin yaradılması ilə əlaqədar nazirlik tərəfindən 22 (iyirmi iki) ədəd əşya alınmış və Qazaxıstana göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
mədəniyyət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri də Azərbaycan tamaşaçılarının dünya incəsənətinin ən gözəl nümunələri ilə tanış etməkdən
ibarətdir. Bu siyasətin prinsiplərinə uyğun olaraq, öncəki illərdə olduğu
kimi cari ildə də bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir.
Yaponiyanın “Hiroşima Sülh naminə Daş Assosiasiyası” təşkilatı
və Yaponiyanın “Kyodo News” informasiya agentliyi tərəfindən dünyada
sülhün təbliği məqsədilə “Sülh naminə Daş” adlı xatirə simvolunu Azərbaycan Respublikasına hədiyyə edilmiş və Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyində təqdimatı keçirilmişdir.
9 iyun 2015-ci il tarixində meksikalı rəssam Marqarita Moralisin
“Rəngin simfoniyası” adlı fərdi sərgisi keçirilmişdir. Tədbir Meksika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdə yeni səfirliyinin açılışına həsr edilmişdir.
Cari ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində gürcü rəssamları - Gürcüstan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru akademik Giya
Ququşvili və professor Ketevan Matabellinin fərdi yaradıcılıq sərgisi
keçirilmişdir.
İl ərzində nazirlik tərəfindən təlim, tədris proqramlarının tətbiqi
məqsədilə bir çox xarici mütəxəssislər respublikaya dəvət edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin və
Britaniya Şurasının (British Council Azerbaijan) birgə təşəbbüsü ilə
Azərbaycan muzeylərinin inkişaf səviyyəsinin, dünyanın aparıcı muzeylərinin standartlarına çatdırılması məqsədilə muzey işçiləri üçün seminartreninqlərin təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin həyata keçirilməsi və
Azərbaycan muzeylərinin vəziyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı Britaniya Şurasının Muzey, Kitabxana və Arxiv sahəsi üzrə regional məsləhətçisi xanım Ceyn Viksi və bu sahə üzrə mütəxəssis xanım Coanna van Mil Azərbaycana səfər etmişlər. İlk təlim 22-23 aprel tarixində Azərbaycan Milli
İncəsənət Muzeyində keçirilmiş və burada 22 muzey mütəxəssisi iştirak
etmişdir. Tədbirin açılış mərasimində British Councilin Avropa regionu
üzrə direktoru Maykl Börd iştirak etmişdir.
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Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan Respublikası arasında
mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi məqsədilə 14-21
noyabr 2015-ci il tarixində Amerikanın dünya üzrə məşhur Smisonian
(Smithonian) muzey və tədqiqat institutunun Asiya Mədəniyyət Tarixi
proqram direktoru, Asiya, Avropa və Yaxın Şərq proqramının kuratoru,
Antropologiya şöbəsinin rəhbəri Paul Taylorun iştirakı ilə muzey mütəxəssisləri üçün muzey işinin təşkili və idarə edilməsində innovasiyalar
mövzusunda 18 noyabr tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində,
19 noyabr tarixində isə Quba Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində Abşeron,
Sumqayıt, Xızı, Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar muzey və Heydər
Əliyev mərkəzlərinin işçiləri üçün seminarlar keçirilmişdir.

26

QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS
Xalqımızın qədim və rəngarəng qeyri-maddi mədəni irsi tarix boyu
millətin mentalitetini və şüurunu formalaşdıran əsas amillərdən biri olmaqla xalq yaradıcılığının nailiyyətlərini özündə ehtiva edən unikal bəşəri fenomendir. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübələri nəzərə alınmaqla, ölkə rəhbərliyinin dövlət siyasətinin prinsiplərinə uyğun olaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin qorunması, dəstəklənməsi, təbliği və təşviqi istiqamətində aparılan
əsaslı və hərtərəfli islahatlar uğurla davam etdirilir.
Belə ki, hesabat dövrü ərzində nazirlik tərəfindən mütəmadi həvəsləndirmə tədbirləri həyata keçirilmiş, mədəniyyət sahəsinin inkişafındakı
xidmətlərinə və uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə bir sıra mədəniyyət işçiləri mükafatlandırılmışdır.
Türkmənistanın Marı şəhərinin “2015-ci ilin Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” elan olunması ilə əlaqədar 27 yanvar tarixində Marı
şəhərində keçirilmiş açılış mərasimində “Cəngi” estrada-folklor ansamblının 10 nəfərlik rəqs qrupu və qeyd edilən tədbir çərçivəsində təşkil
olunmuş türkdilli xalqların milli tətbiqi incəsənət sərgisində Nahid Vahabov ağac üzərində oyma və Pərvanə Eyyubova dəri üzərində iş, batika
ilə iştirak etmişlər.
Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin dəstəklənməsi, teatr sənətinə marağın artırılması və özfəaliyyət teatr kollektivlərinin işinin gücləndirilməsi məqsədilə Xaçmaz şəhər Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzinin teatr kollektivinə nazirliyin əmri ilə “Xalq kollektivi” adı
verilmişdir.
Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin təbliği və təşviqi məqsədilə nazirlik tərəfindən həyata keçirilən “2010-2014-cü illər üçün Xalq
Yaradıcılığı Paytaxtları” Proqramının bölgələrə verdiyi müsbət töhfələri
nəzərə alaraq, görülən işlərin yeni formada davam etdirilməsi məqsədilə
təsdiq olunmuş yeni “Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” Proqramı ilə əlaqədar
2015-ci il üçün Şamaxı şəhəri “Azərbaycanın Ədəbiyyat Paytaxtı” və Qax
şəhəri “Azərbaycanın Milli Mətbəx Paytaxtı” elan edilmişdir.
Hesabat dövrünün 4 mart tarixində Azərbaycan Xalça Muzeyində
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri cənab Əbülfəs
Qarayevin iştirakı ilə “2015-ci il üçün Azərbaycanın Xalq Yaradıcılığı
Paytaxtları”nın təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə Şamaxı və
Qax rayon icra hakimiyyəti başçılarının müavinləri, alimlər, ictimai xadimlər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
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Tədbirdə Abşeron, Balakən və Qəbələ rayon mədəniyyət və turizm şöbələrinin rəhbərləri 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.
Cari ildə Azərbaycan xalqının qeyri-maddi mədəni irsinin ayrılmaz
hissəsi olan aşıq sənətinin qorunub saxlanılması, milli mədəniyyətimizin
inkişafında rolunun artırılması, tanıdılması və təbliğ edilməsi, ustad aşıqların zəngin irsinin öyrənilməsi, gənc nəslin aşıq sənətinə olan marağının
artırılması məqsədilə nazirlik tərəfindən mütəmadi tədbirlər həyata
keçirilir.
Tədbirlər sırasında R.Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı
Teatrında 9 mart tarixində Azərbaycan aşıq sənətinin tanınmış nümayəndəsi, Əməkdar mədəniyyət işçisi aşıq Əhliman Rəhimovun 60 illik yubileyi, 28 aprel tarixində Göyçə aşıq mühitinin yetirməsi, Prezident təqaüdçüsü, Azərbaycanın qocaman aşıqlarından olan Mahmud Məmmədovun
anadan olmasının 80 illik yubileyi, 30 sentyabr tarixində Əməkdar mədəniyyət işçisi aşıq Ulduz Quliyevanın anadan olmasının 70 illik yubileyi,
04 dekabr tarixində Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi
aşıq Molla Cümənin 160 illik yubileyi keçirilmiş və tədbirlərdə aşıq yaradıcılığının tədqiqatçıları, alimlər və ictimai xadimlər iştirak etmişlər.
Aşıq sənətimizin inkişafında xidmətləri olan Əməkdar mədəniyyət
işçisi aşıq Ulduz Quliyeva və aşıq Zahid Rüstəmov 70 illik yubileyləri
münasibətilə nazirliyin fəxri fərmanı və pul mükafatları ilə təltif
edilmişlər.
Ölkədə yaşayan milli azlıqlar və etnik qrupların mədəni dəyərləri,
mədəni irsinin qorunub saxlanılması və inkişafı ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq
məqsədyönlü iş aparılır. Bu məqsədlə Rus Mədəniyyət Mərkəzinə Bakı
şəhərində XI “Rodniki duşi” müsabiqəsinin təşkili üçün nazirlik tərəfindən maddi dəstək göstərilmişdir.
YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilmiş, BMT Baş Assambleyası tərəfindən beynəlxalq status
verilmiş Novruz bayramı ilə əlaqədar həm ölkə daxilində, həm də xaricdə
bir sıra tədbirlər təşkil edilmişdir.
21-26 mart tarixində keçirilmiş Beynəlxalq Novruz bayramı şənliklərində iştirak etmək üçün nazirliyin nümayəndəsi və “Cəngi” estradafolklor ansamblının 15 nəfərdən ibarət üzvü Türkiyə, Fransa, Almaniya
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və Avstriyaya ezam edilmişdir. Tədbirlərdə Azərbaycanla yanaşı türkdilli
respublikaların rəsmi və bədii heyətləri də iştirak etmişdir.
R.Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında aşıq sənətinin ənənələrinin yaşadılması, o cümlədən Azərbaycan mədəniyyətinin
qorunması və inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə may ayının 26-da “Gəncliyin səsi” adlı gənc aşıqların konserti təşkil edilmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, hesabat dövründə klub müəssisələri sistemində
mərkəzləşdirilmə və profilləşdirilmə üzrə əsaslı islahatlar davam etdirilmişdir. Bununla bağlı yerlərdə şəhər (rayon) mədəniyyət evləri əsasında
mədəniyyət mərkəzləri və onların diyarşünaslıq, folklor, sənətkarlıq və
digər profilli filialları yaradılmışdır. Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs
sahəsinin qorunması, dəstəklənməsi, əhalinin asudə vaxtının mədəni təşkili üçün, o cümlədən onun infrastrukturunu təşkil edən klub müəssisələrinin fəaliyyətinin yenidən qurulması məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “Şəhər (Rayon) Mədəniyyət
Mərkəzlərinin yaradılması” layihəsi hazırlanmışdır. Bununla əlaqədar həyata keçirilən islahatlar Şəki və Lənkəran şəhər, habelə Abşeron, Balakən, Gədəbəy, Göygöl, Xaçmaz, İsmayıllı, Qazax, Qəbələ, Masallı, Şamaxı rayonlarının klub müəssisələrinin fəaliyyətinə öz müsbət töhfəsini
vermişdir.
“Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılması” layihəsinin
müsbət nəticəsi nəzərə alınmaqla aparılan islahatların davam etdirilməsi,
Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin infrastrukturunun yerlərdə optimal şəkildə idarə edilməsi işinin daha səmərəli təşkili məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 29.04.2015-ci il tarixli 217 nömrəli əmri
imzalanmışdır. Əmrə əsasən, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Naftalan,
Şirvan, Yevlax şəhərlərində və Ağcabədi, Ağdaş, Ağstafa, Ağsu, Astara,
Bərdə, Beyləqan, Biləsuvar, Cəlilabad, Daşkəsən, Goranboy, Göyçay,
Hacıqabul, Xızı, İmişli, Kürdəmir, Qax, Qobustan, Quba, Qusar, Laçın,
Lerik, Neftçala, Oğuz, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Samux, Siyəzən, Şabran,
Şəmkir, Tərtər, Tovuz, Ucar, Yardımlı, Zaqatala, Zərdab rayonlarında Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzləri yaradılmışdır.
Həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlərin sürətləndirilməsi, habelə
Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsindən və
məlumat, davamiyyət və qeydiyyat kitablarının Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzləri tərəfindən tərtibi qaydalarından irəli gələn məsələlərin
həyata keçirilməsi məqsədilə 25 may tarixində Azərbaycan Xalça Muzeyində Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin direktorları və ya bu
vəzifəni icra edən şəxslər üçün treninq-seminar keçirilmişdir.
Görülən işlərin davamı olaraq sahədə aparılan islahatların operativ
və səmərəli təşkili məqsədilə 12 sentyabr tarixində Masallı rayon Mədəniyyət Mərkəzində Cəlilabad, Masallı, Astara, Lənkəran, Lerik, Yardımlı
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rayonlarının, 03 oktyabr tarixində Göygöl rayon Mədəniyyət Mərkəzində
Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Naftalan, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir,
Gədəbəy, Daşkəsən, Samux, Goranboy, Göygöl rayonlarının, 05 oktyabr
tarixində Abşeron rayon Mədəniyyət Mərkəzində Sumqayıt şəhərinin,
Abşeron, Qobustan, Xızı, Siyəzən, Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar rayonlarının, 07 oktyabr tarixində Şirvan şəhər Mədəniyyət Mərkəzində isə Şirvan şəhərinin, Hacıqabul, Kürdəmir, Sabirabad, Saatlı, İmişli, Salyan, Biləsuvar, Neftçala rayonlarının, 10 oktyabr tarixində Bərdə rayon Mərkəzi
Uşaq Kitabxanasında Zərdab, Ucar, Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Beyləqan,
Laçın rayonlarının, 13 oktyabr tarixində İsmayıllı rayon Mədəniyyət Mərkəzində Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,
Ağdaş, Göyçay, Şamaxı rayonlarının Mədəniyyət Mərkəzlərinin direktorları və metodistləri, o cümlədən aparıcı filialların (mədəniyyət, folklor,
sənətkarlıq və s. evləri və klublar) rəhbərləri üçün regional səyyar seminarlar təşkil edilmişdir. Bu seminarlarda islahatlara dair mövzular barədə
ətraflı məlumat verilmiş, suallar cavablandırılmışdır.
İrqçilik və Dözümsüzlük əleyhinə Avropa Komissiyasının (İDAK)
nümayəndə heyətinin 1-5 iyun tarixində Azərbaycana səfəri çərçivəsində
təşkil edilmiş görüşdə nazirliyin əməkdaşı iştirak etmişdir.
Kulinariya sahəsi üzrə amerikalı aşpaz D.Harshbargerin iştirakı ilə
12 saylı peşə məktəbində usta sinfi, “Sağlam qidalan-sağlam yaşa” mövzusunda inşa müsabiqəsi, Təhsil alan Gənc Qənnadçıların Respublika
Festivalı, Şəki şəhərində Beynəlxalq Ənənəvi Şirniyyat Festivalı, Beynəlxalq Kulinariya günü ilə əlaqədar Beynəlxalq Çay Festivalı təşkil edilmişdir. Azərbaycan kulinarları və mütəxəssisləri Türkiyədəki 13-cü Qitələrarası İstanbul Çempionatında, Rusiyada tanınmış kulinar S.İ.Protopopovun 100 illik yubileyində, Ümumdünya Kulinariya Təşkilatları Birliyinin
Avropa Qitə Konfransında, Monteneqroda Beynəlxalq Kulinariya Çempionatında, Braziliyada “Azərbaycan Həftəsi” çərçivəsində keçirilmiş tədbirlərdə, İran İslam Respublikasında 10-cu “Aş” festivalında uğurla iştirak etmişlər. Həmçinin Yunanıstan və Braziliyada Azərbaycan milli mətbəx nümunələrinin təqdimatları keçirilmiş, Çində təşkil edilmiş Dünya
Kulinariya Kitabları sərgisində Stalik Xankişiyevin “Qazan” kitabı (rus
dilində) ipək yolunun ən yaxşı kitabı nominasiyası üzrə, Tahir Əmiraslanov və Leyla Rəhimovanın “Azərbaycan mətbəxi” kitabı (ingilis dilində)
Şərqi Avropa mətbəxinə aid ən yaxşı kitab nominasiyası üzrə, İran İslam
Respublikasının Təbriz şəhərindən olan Samirə Yanatdoustun “Samirənin
mətbəxi” kitabı və Amerikada yaşayan azərbaycanlı Fəridə Buyuranın
“Nar və Zəfəran” kitabı ən yaxşı evdar qadın mətbəxi nominasiyası üzrə
birinci yerə layiq görülmüşlər.
Azərbaycan sərvətlərinin qorunması və tanıdılması məqsədilə Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyətinin, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və
Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 29 avqust
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tarixində Qəbələ rayonunda III Beynəlxalq Mürəbbə Festivalı iştirakçılar
tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Festivalda Şəki, Abşeron, Qobustan, Şamaxı, Balakən, Qax, İsmayıllı, Ağdaş, Göyçay, Ucar, Zərdab, Zaqatala, Xaçmaz, Qusar, Quba,
Gədəbəy, Goranboy, Gəncə, Oğuz və Qəbələnin hər birindən 8 çeşiddə
mürəbbə hazırlayan 8 nəfər, habelə həmin şəhər və rayonların bədii kollektivləri, xalq tətbiqi sənəti ustaları iştirak etmişlər.
Münsiflərin rəyi əsasında iştirakçıların gözü qarşısında ən yaxşı
mürəbbə hazırlayan şəxslər müxtəlif nominasiyalar üzrə qalib elan olunmuşlar. Növbəti ildən sözügedən festivalın beynəlxalq səviyyədə keçirilməsi planlaşdırılır.
“Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” Proqramı ilə əlaqədar 2015-ci il
üçün “Azərbaycanın Milli Mətbəx Paytaxtı” elan edilmiş Qax şəhərində
22 sentyabr tarixində “Ulu dad” Milli Mətbəx Festivalını qeyd etməyə dəyər. Milli mətbəx nümunələrinin qorunması, təbliği və təşviqi məqsədilə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda yerli kulinarlarla yanaşı Balakən, Zaqatala, Şəki, Oğuz, Qəbələ və İsmayıllı rayonlarının təmsilçiləri
öz bacarıqlarını nümayiş etdirmişlər. Rayonun qədim bölgələrindən olan
“İçəribazar” ərazisində təşkil edilən sərgilərdə kulinarların hazırladıqları
milli mətbəx nümunələri və arıçılıq məhsulları nümayiş etdirilmişdir.
Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət və Yaradıcılıq
Proqramı”nın, həmçinin Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının “Tarixi
şəhərlərdə icmalar tərəfindən idarə edilən şəhər strategiyası”nın
(COMUS) təqdimetmə iclasında iştirak etmək məqsədi ilə cari ilin 17-19
sentyabr tarixində nazirliyin nümayəndəsi ezam edilmişdir. İclasda Şərq
tərəfdaşlığına üzv olan ölkələrin, Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının nümayəndələri, COMUS strategiyası çərçivəsində təklif olunmuş tarixi pilot
şəhərlərinin merləri və milli koordinatorları iştirak etmişlər.
İclas zamanı Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət və
Yaradıcılıq Proqramı”, Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının “Tarixi şəhərlərdə icmalar tərəfindən idarə edilən şəhər strategiyası” (COMUS), Yaradıcı Avropa Proqramı (Creative Europe Programme), Gürcüstanın Mədəniyyət Strategiyasının hazırlanması prosesinə dair təqdimatlar keçirilmiş, “Mədəniyyətin və yaradıcılığın dəstəklənməsində nazirliklərin rolu”
və “Mədəni irsin idarə olunmasında merlərin və bələdiyyələrin rolu”
mövzuları üzrə iki dəyirmi masa təşkil edilmişdir.
Hesabat dövrünün 22-23 sentyabr tarixlərində Belarus Respublikasının Minsk şəhərində MDB-nin “Birliyin Mədəniyyət Paytaxtları” Hökumətlərarası proqramının Nizamnaməsində dəyişikliyin edilməsinə dair
Qərar layihəsinin razılaşdırılması ilə bağlı ekspert qrupunun iclasında nazirliyin nümayəndəsi iştirak etmişdir. MDB iştirakçı-dövlətlərinin Mədəni
əməkdaşlıq üzrə Şurası tərəfindən dəstəklənən MDB iştirakçı-dövlətlərinin Humanitar əməkdaşlıq üzrə Şurasının təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş ic31

lasda Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Moldova Respublikalarının (müşahidəçi statusu ilə), Rusiya Federasiyasının, Türkmənistanın, Humanitar Əməkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası Fondun (bundan sonra
Fond) nümayəndələri və MDB İcraiyyə Komitəsinin məsul əməkdaşları
iştirak etmişlər. İclas zamanı “Birliyin Mədəniyyət Paytaxtları” Hökumətlərarası proqramının Nizamnaməsində dəyişikliyin edilməsinə dair Qərar
layihəsinin razılaşdırılması ətrafında və yeni təkliflərin məqsədəuyğunluğu barədə müzakirələr aparılmışdır.
Cari ilin 7 noyabr tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və
Göyçay Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə Nar bayramı keçirilmişdir. Azərbaycan sərvətlərinin təbliği, qorunması və dəstəklənməsi
üçün keçirilən tədbirə yüksək səviyyədə təşkilati köməklik göstərilməsi
məqsədilə nazirliyin əməkdaşları Göyçay rayonunda ezamiyyədə olmuşlar. 10 illik yubileyi qeyd olunmuş bayramda respublikada fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların, dövlət təşkilatlarının nümayəndələri, həmçinin tanınmış ziyalılar və ictimai xadimlər iştirak etmişlər.
12-13 noyabr tarixində Polşa Respublikasının Vroslav şəhərində
Avropa Şurası, Polşa Hökuməti və Avropa Müqayisəli Mədəni Tədqiqatlar İnstitutu (“ERİK-arts”) tərəfindən “Avropada mədəniyyət siyasəti və
təmayülləri Kompendiumu” adlı beynəlxalq layihənin Milli Müəlliflərinin 14-cü Assambleyası təşkil olunmuşdur. Beynəlxalq Assambleyada
Vroslav şəhər bələdiyyəsinin və “Vroslav şəhərinin 2016-cı ildə Avropa
Mədəniyyəti Paytaxtı” təşkilat komitəsinin rəhbərlikləri, Avropa Şurasının, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, Avropa Müqayisəli
Mədəni Tədqiqatlar İnstitutunun (“ERİK-arts”) təmsilçiləri, Almaniya,
Avstriya, Azərbaycan, Belçika, Bolqarıstan, Böyük Britaniya, Çexiya,
Estoniya, Finlandiya, Fransa, Xorvatiya, İspaniya, İtaliya, Kipr, Litva,
Macarıstan, Malta, Moldova, Niderland, Norveç, Polşa, Rumıniya, Rusiya Federasiyası, Serbiya, Sloveniya, Ukrayna və Yunanıstan üzrə Kompendium Milli Müəllifləri, həmçinin Kompendium layihəsinin əsasında
həyata keçirilən “The WorldCP–Asia” layihəsi üzrə Avstraliya, Cənubi
Koreya, Filippin, Hindistan, Kamboca, Livan, Monqolustan və Vyetnamın Milli Müəllifləri, Polşa Respublikasının mədəni və ictimai xadimləri
iştirak etmişlər.
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 edilir. Hazırda yeni məlumatların toplanılması, elektron formada yığılması və sistemləşdirilməsi istiqamətində müvafiq işlər
aparılır.
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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, “Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irsinin qorunmasına dair” Dövlət Proqramı, digər konseptual proqram və layihələr üzərində müvafiq işlər həyata keçirilir.
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TARİX-MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİNİN
İSTİFADƏSİ VƏ MÜHAFIZƏSİ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına,
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, kollegiyasının qərarlarına əsasən
2015-ci il ərzində nazirlik tərəfindən Azərbaycan mədəni irsinin qorunub
saxlanılması, tarix-mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi və mühafizəsinin
təşkili məqsədi ilə bir sıra müvafiq işlər görülmüş, tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 dekabr 2013-cü il tarixli, 195 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair
2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası əsas prioritet kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin, tarix və mədəniyyət qoruqlarının qorunması sahəsində hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 21 dekabr 2012-ci il
tarixində təsdiq olunmuş “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanuna uyğun olaraq, “Mədəni sərvətlərə mühafizə dərəcəsinin
tətbiqi”, “Azərbaycan Respublikasının ərazisində arxeoloji qazıntılar aparan və arxeoloji mədəni sərvətlərin tədqiqi məqsədi ilə onlarla təmasda elmi tədqiqat işlərini yerinə yetirən şəxs tərəfindən aparılmış tədqiqat işləri
barədə hesabat verilməsi”, “Mədəni sərvətlərin idxalı, ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi”, “Mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət
Siyahısına və mədəni sərvətlərin mühafizə siyahısına daxil edilməsi” və s.
qaydalarının layihələri hazırlanmış və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmişdir.
Cari ildə “Azərbərpa” Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutu tərəfindən
“Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası üçün elmi-layihə
sənədlərinin tərkibi, işlənmə qaydası, razılaşdırılması və təsdiqi üzrə
Təlimat və “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qoruq zonalarının müəyyənləşdirilməsi üzrə Göstəriş” normativ sənədləri hazırlanmış və onlar
razılaşdırılması üçün aidiyyəti təşkilatlara göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Abidələrin Milli pasportlarının hazırlanması istiqamətində işlər cari
ildə də davam etdirilməklə yanaşı, Şəkinin tarixi hissəsinin “Xan Sarayı”
ilə birlikdə YUNESKO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilməsi üçün
Nominasiya Faylı və Fəaliyyət planı hazırlanmış və Dünya İrsi Mərkə34

zinə təqdim edilmişdir. Eyni zamanda, görülən işlər çərçivəsində Şəki
şəhəri “Yuxarı Baş” tarix-memarlıq qoruğunun veb-saytının yaradılması
istiqamətində işlər aparılır.
17 aprel tarixində Azərbaycan Xalça Muzeyində Nazirliyin
11.04.2013-cü il tarixli 162 nömrəli əmrinə əsasən ölkəmizin zəngin mədəni irsinin təbliği, milli memarlıq və bərpaçılıq sənətinin təşviqi, tarix və
mədəniyyət abidələrinin qorunması sahəsində fəaliyyətin dəstəklənməsi
və stimullaşdırılması məqsədilə təsis edilmiş “Milli irs mükafatı”nın
laureatlarının mükafatlandırma mərasimi və “İRS” silsiləsi çərçivəsində
nəşr edilmiş Şəkinin maddi və qeyri-maddi irsinə həsr olunmuş “Məftun
edən şəhər” adlı kitabın təqdimatı keçirilmişdir. Həmin silsilədən olan
Birinci Avropa Oyunlarına həsr edilmiş “Bakı simfoniyası” adlı kitab-albom nəşr edilmiş və 05 iyun tarixində “Four Seasons” otelində təqdimat
mərasimi keçirilmişdir. Təqdimat mərasimində layihənin redaksiya həyətinin üzvləri: şef-redaktor Andrey Vasilyev, baş rəssam Serqey Dyakov,
baş fotoqraf Serqey Kivrin nazirliyin “Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilmişlər.
18 aprel - Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günündə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu
İdarəsinin birgə layihəsi olan “İrs günləri” adlı layihəyə start verilmişdir.
Layihənin əsas məqsədi tarixi ərazilərdə qorunub saxlanılan irsin geniş
kütlələr arasında təqdimatı, eyni zamanda qoruqlar arasında mübadilələrin aparılmasıdır. Festivalın ilk tədbiri – “Qala Dövlət Tarix-Etnoqrafiya” qoruğu ərazisində Lahıc Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun təqdimatı oldu. Eyni zamanda, həmin gün bütün qoruqlarda müxtəlif tədbirlər və “Açıq qapı” günləri kecirilmişdir.
Hesabat dövründə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü münasibəti ilə qoruqlarda tədbirlər keçirilmiş, o
cümlədən Xınalıq Dövlət tarix-mədəniyyət və etnoqrafiya qoruğunda
“Heydər zirvəsi”nə, “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunda
Göyəzən dağına, Çıraqqala tarix-memarlıq qoruğunda Çıraqqala abidəsinə yürüşlər təşkil edilmişdir.
Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin AMEA ilə birgə keçirdiyi “Şabran mənbələrdə və arxeoloji tədqiqatlarda” adlı Beynəlxalq Elmi konfransda nazirliyin əməkdaşları iştirak etmişlər. Konfrans iştirakçıları
“Şabran şəhəri” tarixi qoruğu ilə yaxından tanış olmuşlar.
25-27 sentyabr tarixində “Ümumdünya Turizm Günün” və “İrs
Günləri” layihəsi qeyd olunmuş, tədbir ərəfəsində bir sıra muzey və qoruqlar ödənişsiz xidmət göstərmişlər.
Cari ilin 29 oktyabr – 01 noyabr tarixlərində İtaliya Respublikasının Paestum şəhərində “XVlll Arxeoloji turizm üzrə Aralıq dənizi
Yarmarkası”nın “xüsusi qonaq ölkəsi” qismində Azərbaycan Respublikasının iştirakı təmin edilmişdir. Tədbirdə ölkəmizin milli mədəniyyətini
əks etdirən çoxsaylı mədəniyyət nümunələri nümayiş olunmuş və geniş
təbliğat işi aparılmışdır.
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Həmçinin ölkəmizdə Birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsi ilə
əlaqədar mədəniyyət və turizm sahələrində təbliğat işinin gücləndirilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
155/a nömrəli 02 aprel 2015-ci il tarixli əmrinin icrası ilə bağlı cari ilin 12
may tarixində qoruq direktorları və məsul işçiləri toplanmış və müvafiq
tapşırıqlar verilmişdir. Tapşırığa uyğun olaraq qoruqların elektron səhifələrində Birinci Avropa Oyunlarının təbliği məqsədilə materiallar yerləşdirilmiş, qoruqlar KİV-də geniş şəkildə təbliğ edilmişdir. Nəticə etibarı
ilə Birinci Avropa Oyunları zamanı nümayiş obyektləri siyahısına daxil
edilmiş Qobustan Milli tarix-bədii, “Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-memarlıq və “Yanar dağ” Dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət qoruqlarında
müvafiq tədbirlər görülmüş və qonaqlara yüksək səviyyədə xidmət göstərilmişdir. Belə ki, statistik məlumata əsasən, Qobustan qoruğunu - 7849
(6 iyun Alov Festivalını zamanı - 6500 yerli, 1008 xarici), “Atəşgah məbədini” – 542, “Yanar dağ” qoruğunu – 963 (onlardan 607 xarici) turist
ziyarət etmişdir.
Birinci Avropa Oyunlarının Məşəlinin “Atəşgah məbədi”ndən
götürülməsi ilə əlaqədar qoruğun ərazisində hazırlıq işləri aparılmış və
Avropa Oyunları ərəfəsində KİV, media nümayəndələri üçün infotur
keçirilmişdir. Xüsusi ilə qeyd edilməlidir ki, Məşəl Proqramı çərçivəsində
keçirilən Alov Festivalı Qobustan, Şəki şəhəri “Yuxarı Baş”, Lahıc, Gəncə qoruqlarının ərazilərində gerçəkləşməsi tarixi abidələrimizin təbliği,
tanıdılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşımışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin,
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın və Avropa Olimpiya
Komitəsinin Prezidenti cənab Patrik Xikkinin iştirakı ilə 26 aprel tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş ilk Avropa oyunlarının alovu “Atəşgah məbədi”ndən götürülməsi təntənəli mərasimlə qeyd edilmişdir.
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MƏDƏNİ İRSİN QORUNMASI,
İNKİŞAFI VƏ BƏRPASI
“Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması,
tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın müvəffəqiyyətlə
icrasını təmin etmək, milli mədəni irsin qorunması istiqamətində aparılan
islahatların davamı olaraq daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin,
tarixi ərazilərin, tarix və mədəniyyət qoruqlarının mühafizəsinin müasir
səviyyədə təşkilinə daşınmaz mədəni irsin bərpası, öyrənilməsi, təbliği və
inkişafı üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 dekabr
2014-cü il tarixli 409 nömrəli Fərmanı ilə Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti yaradılmışdır.
Cari ilin fevral ayından başlayaraq Dövlət Proqramının icrası ilə
bağlı təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının müvafiq bəndlərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə Bakı şəhərinin (Nəsimi, Yasamal, Səbail, Nərimanov və
Nizami) rayonları, Gəncə şəhəri və Şəmkir rayonu ərazilərində yerləşən
abidələrin monitorinqi keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 02 avqust 2001ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası
ərazilərində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsü siyahısına əsaslanaraq qeyd edilmiş rayonların ərazisində qeydiyyata düşmüş 1265 tarix və
mədəniyyət abidəsi araşdırılmış, onların faktiki sayı, vəziyyəti, ünvanları
qeydiyyata alınmış, şəkilləri çəkilmiş, məlumatlar əlavə edilməklə albomlar və elektron baza hazırlanmışdır.
Dövlət Proqramına əsasən və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Əsasnaməsinə uyğun olaraq Respublikanın 14 rayonu üzrə tarix və mədəniyyət abidələrinə qanunsuz müdaxilələrə görə 19, Bakı şəhərinin 5 rayonu üzrə isə 40 abidə ilə əlaqədar “Tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müvafiq maddələrinin pozulması hallarının aradan
qaldırılması məqsədi ilə yerli icra hakimiyyətləri orqanlarına, Bələdiyyələrə, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə, hüquq mühafizə orqanlarına və digər aidiyyəti qurumlara müraciətlər edilmişdir.
Tarix və memarlıq abidələri ərazilərində, onlara yaxın məsafədə
yerləşən torpaqların ayrılmasının Dövlət Xidməti ilə razılaşdırılması,
həmçinin abidələrin üzərində bərpa, konservasiya, təmir, rekonstruksiya,
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regenerasiya və digər işlərin layihələri Dövlət Xidməti tərəfindən təsdiq
edildikdən sonra aparılması barədə yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müvafiq məktublar göndərilmişdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 12.03.2015-ci il tarixli 38-e
nömrəli əmri ilə Dövlət Xidmətinin əməkdaşı cari ilin 21-26 mart tarixində Türkiyənin Şanlıurfa şəhərində olmuş, Türkiyənin arxeoloji, muzey və
qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə bir sıra görüşlər keçirmiş və
gələcəkdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi perspektivləri müzakirə olunmuşdur. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində arxeoloji abidələrin
qorunması istiqamətində görülən işlər mövzusunda çıxış edilmişdir.
Hesabat dövründə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni
İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən Respublikada tarix, və mədəniyyət abidələri, abidə komplekslərinin texniki
vəziyyəti, abidələrin mühafizəsinin təşkili ilə əlaqədar müvafiq addımlar
atılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev cari ilin
mart ayının 12-də Bərdə şəhərində olduğu zaman Tərtər çayı üzərində
VII-IX əsrlərdə inşa edilmiş körpünün yerli abidələrin siyahısından çıxarılaraq ölkə əhəmiyyətli abidələrin siyahısına daxil edilməsini tövsiyə
etmişdir. Qeyd edilən körpü Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 07.07.2015-ci il tarixli 256 nömrəli Qərarı ilə ölkə əhəmiyyətli
daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısına 210-1 inventar
nömrəsi ilə qeydiyyata alınmışdır.
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KİNEMATOQRAFİYA
“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə inkişafına dair
Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq milli kinomuzun inkişafı və dövlət
sifarişi ilə istehsalatda olan filmlər üzərində işlərin ardıcıl qaydada davam
etdirilməsi istiqamətində bir çox layihələr həyata keçirilmişdir. Hesabat
dövründə müvafiq olaraq Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında istehsalı başa çatmış “Ağır illər... Xoş xatirələr”,
“Bəstəkar” sənədli filmləri, “Dərs”, “Yarımçıq xatirələr”, “Qatil”,
“Qırmızı bağ”, “Xeyirlə Şərin rəqsi” bədii filmləri, “4.1 Şəhər motivləri”
və “Motivlər-2” kinoalmanaxları təhvil verilmişdir. “İçəri Şəhər” bədii
filmi və Azərbaycanla Almaniyanın müştərək istehsalı olan “SarılarQarabağ atının səyahəti” adlı sənədli film üzərində işlər davam etdirilir.
“Köşk”, “Həddən artıq uyğunluq”, “Üç gün və bir ömür”, “Nar
bağı” bədii filmləri istehsala buraxılmışdır. İnternet şəbəkəsində
yerləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş “Qarabağın səsi” adlı süjetlərin
çəkilişləri davam etdirilir.
“Salnamə” sənədli filmlər studiyasında
“Naftalan cövhəri”,
“Sübhdən başlanan həyat” və “Yüksəliş” adlı sənədli filmlər təhvil verilmişdir. 3D formatda çəkilən “Cırtdan və Sehrli xalat” cizgi filmi və “Polkovnik” sənədli filmi üzərində işlər davam etdirilir. “Bakı – günəşlər şəhəri” sənədli filmi isə istehsala buraxılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 iyul 2012-ci il
tarixli, 183s nömrəli sərəncamına əsasən, 2015-ci ilin may-oktyabr
aylarında İtaliyanın Milan şəhərində “Planeti qidalandıraq. Həyat üçün
enerji” mövzusunda keçirilən “Expo-2015” dünya sərgisinin Azərbaycan
pavilyonunda nümayiş etdirilməsi məqsədi ilə milli mətbəximizə həsr
olunmuş “Azərbaycan mətbəxi. Dadsonrası dad” adlı sənədli film “Yaddaş” sənədli filmlər studiyası tərəfindən istehsal edilərək təhvil verilmişdir. Bundan əlavə, “Yaddaş” studiyasında “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” silsiləsindən III hissə – 15 sənədli film təhvil verilmiş, IV
hissə – 15 sənədli film, “Bülbül musiqi məktəbi 95” və “23 dəqiqə” sənədli filmləri istehsala buraxılmışdır.
“Azanfilm” cizgi filmləri studiyasında istehsal edilən “Gəlin birgə
öyrənək” maarifləndirici filmlər silsiləsindən birinci və ikinci filmlər –
“Rənglər” və “Rəqəmlər” (2 seriyalı) cizgi filmləri təhvil verilmiş, “Əlifba” cizgi filmi isə istehsala buraxılmışdır.
İtaliyanın “Torre” şirkəti ilə birlikdə “Bəyaz” cizgi filminin
istehsalı başa çatmış, “Debüt” studiyasında istehsal olunan “Eliza” adlı
qısametrajlı bədii film və 5 qısametrajlı novelladan ibarət “Bakı gecələri”
adlı kinoalmanax təhvil verilmişdir.
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“Mozalan” studiyasında 194 və 195 nömrəli jurnallar təhvil
verilmiş, 196 nömrə istehsala buraxılmış, “Dublyaj” studiyasında “BakıAvropa oyunları 2015” şərti adlı tammetrajlı sənədli filmi və “Bakı – üç
dinin şəhəri” və “İki ürəyin poeması” adlı sənədli filmlərin istehsalı
davam etdirilir.
Hesabat dövründə milli kinonun təbliğat işinin gücləndirilməsi,
gənclərdə vətənpərvərlik hissinin aşılanması məqsədi ilə yanvarın 15-dən
21-dək 20 Yanvar faciəsinin ildönümünə həsr olunmuş tədbirlər çərçivəsində Nizami Kino Mərkəzində Milli Qəhrəmanlar Gültəkin Əsgərova,
Qorxmaz Eyvazov, Nizami Məmmədov və Mübariz İbrahimova həsr
olunmuş “Gültəkin”, “Adına yaraşan oğul”, “Ömrümün şah zirvəsi” və
“Mübarizlik zirvəsi” sənədli filmləri, “Vətən” kinoteatrında isə Milli
Qəhrəmanlar Şirin Mirzəyev, Fazil Mehdiyev və Asif Məhərrəmov
haqqında çəkilmiş “El təəssübü, vətən məhəbbəti”, “Haqqa söykənən
həyat” və “Şirin Mirzəyev” sənədli filmləri nümayiş etdirilmişdir.
Beynəlxalq tədbir çərçivəsində “Bakı sübhdən günbatanadək”
layihəsi həyata keçirilmiş, fevralın 18-də Nizami Kino Mərkəzində 14
nəfər azərbaycanlı gənc rejissorun çəkdiyi qısa sənədli süjetlərdən ibarət
tammetrajlı sənədli filmin təqdimatı olmuşdur.
Cari ilin fevralın 26-da Nizami Kino Mərkəzində Xocalı Soyqırımının iyirmi üçüncü ildönümünə həsr olunmuş “Kino Axşamı” keçirilmiş,
“Biz qayıdacağıq” və “Müharibə uşaqları” sənədli filmlərinin nümayişi
təşkil edilmişdir.
Nizami Kino Mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 92-ci ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev və Azərbaycan
kinosu” mövzusunda 6 may tarixində konfrans keçirilmiş, Heydər Əliyev
Fondunun 10 illiyi münasibətilə hazırlanmış sənədli film nümayiş
olunmuşdur.
Aprelin 3-də Nizami Kino Mərkəzində “Ağır illər... Xoş xatirələr”
sənədli filminin, mayın 6-da və 7-də isə uşaqlar üçün çəkilmiş “Dərs”
bədii filminin təqdimatları olmuşdur. Noyabrın 18-də isə Nizami Kino
Mərkəzində 189 və 190 №-li orta məktəblərin şagirdləri üçün “Dərs”
uşaq bədii filminin nümayişi təşkil edilmişdir.
II Dünya müharibəsində qələbənin 70 illiyi münasibəti ilə mayın 9da Nizami Kino Mərkəzində “Yarımçıq xatirələr” bədii filmi tamaşaçılara
təqdim edilmişdir. Böyük Vətən və Qarabağ müharibələrindən bəhs edən
film Belarus kinematoqrafçıları ilə birgə istehsal olunmuşdur.
Mayın 22-də Dövlət Film Fondunda 2015-ci ilin may-oktyabr
aylarında İtaliyanın Milan şəhərində “Planeti qidalandıraq. Həyat üçün
enerji” mövzusunda keçirilən beynəlxalq sərginin Azərbaycan pavilyonunda nümayiş etdirmək məqsədi ilə çəkilmiş “Azərbaycan mətbəxi. Dad
sonrası dad” (“Ləziz dad”) sənədli filminin kütləvi informasiya nümayəndələri üçün nümayişi təşkil edilmişdir. Dövlət Film Fondu fevralın 4-də
kinorejissor Şamil Mahmudbəyovun 90 illik, martın 4-də aktyor Səmən40

dər Rzayevin 70 illik, aprelin 17-də kinooperator Əsgər İsmayılovun 110
illik, mayın 1-də aktyor Muxtar Avşarovun 100 illik, mayın 27-də kinooperator və kinorejissor Valeri Kərimovun 70 illik, noyabrın 6-da kinorejissor Nicat Feyzullayevin 70 illik yubileyləri ilə əlaqədar xatirə gecələri təşkil etmişdir.
İyul ayının 31-də Nizami Kino Mərkəzində Milli Kino Gününə həsr
olunmuş bayram tədbiri və müxtəlif xarici ölkələrdə təhsil alıb yaşayan
beş azərbaycanlı gənc rejissor tərəfindən “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında çəkilmiş “4.1 Şəhər motivləri” kinoalmanaxının təqdimatı
olmuşdur.
Oktyabrın 21-də Nizami Kino Mərkəzində Xalq yazıçısı Elçinin eyni adlı pyesi əsasında çəkilən “Qatil” bədii filminin təqdimat mərasimi
keçirilmişdir.
Noyabrın 20-dən başlayaraq “Bizim Kino Günləri – Audiovizual
Məkanda Peşəkarlıq” adlı layihənin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır.
Layihə çərçivəsində “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında çəkilmiş “Nabat”, “Axınla aşağı”, “Yarımçıq xatirələr” və “Dərs” bədii filmləri Bakı
şəhərində yerləşən bütün kinoteatrlarda davamlı olaraq tamaşaçılara nümayiş etdirilmiş və təqdimatlarda gənc kinematoqrafçıların, media nümayəndələrinin, kinosevərlərin iştirakı ilə Azərbaycan kinosunun təbliği,
müasir kino mənzərəsində yeri və dəyəri, dünya kino sənayesinə inteqrasiyası, yeni kinomuzda peşəkarlıq məsələləri kimi mövzulara həsr olunmuş diskussiyalar təşkil olunmuşdur.
Hesabat dövrünün 23-30 noyabr tarixində “Vətənpərvərlik Filmləri
Həftəsi” keçirilmişdir. Həftə çərçivəsində “Yaddaş” studiyasında çəkilən,
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları Yusif Əliyevə həsr edilmiş “Vətənə
bağlanan ömür” sənədli filmi Qobustan Mədəniyyət Evində, Salatın
Əsgərova haqqında “Salatın Əsgərova”, Sərdar Səfərov haqqında
“Portret”, Əlif Hacıyev haqqında çəkilmiş “Əlif Hacıyev”, Cavanşir Rəhimov haqqında “Cavanşir” filmləri Nizami Kino Mərkəzində, Oqtay
Güləliyev haqqında “Laçın qartalı” filmi Ağcabədi rayonunda laçınlı
məcburi köçkünlərin yaşadığı “Taxta Körpü” yaşayış məntəqəsində,
Rafiq Nəsrəddinova həsr edilmiş “Şəhidliyin zirvəsi” filmi 39 №-li orta
məktəbdə, Tahir Həsənova həsr edilmiş “Bizim zamanın qəhrəmanı” filmi 23 №-li orta məktəbdə, Rasim İbrahimov haqqında çəkilmiş “Adadan
başlayan yol” filmi Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində, Ramiz
Qəmbərova həsr edilmiş “Şuşalı şəhid” filmi Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universitetində, Nadir Əliyev haqqında “Vətən sevgisi” filmi 282
№-li orta məktəbdə, o cümlədən, C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında çəkilən, ikinci Dünya Müharibəsi ilə Qarabağ Müharibəsi mövzularınının bir süjetdə əks olunduğu “Yarımçıq xatirələr” bədii
filmi isə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə və Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Litseydə nümayiş etdirilmişdir.
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Kinomuzun beynəlxalq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamatində bir sıra işlər görülmüş, nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, "Nabat"
bədii filmi yanvar ayında Hindistanda keçirilən 13-cü “Pune” Beynəlxalq
Film Festivalında beynəlxalq münsiflər heyətinin "Xüsusi vurğulama"
mükafatına, aprel ayında İranda keçirilən 33-cü Fəcr Beynəlxalq Film
Festivalının “East Panorama” müsabiqə proqramında “Ən yaxşı rejissor”
mükafatına, may ayında Liviyada keçirilən Tripoli Beynəlxalq Film Festivalında “Ən yaxşı tammetrajlı bədii film” mükafatına, sentyabr ayında
Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən XI Avrasiya Beynəlxalq Film
Festivalında “Ən yaxşı rejissor işi” və “Ən yaxşı aktrisa” mükafatlarına,
oktyabr ayında Avstriyanın Vyana şəhərində keçirilən LET’S CEE Beynəlxalq Film Festivalının, noyabr ayında Türkiyədə keçirilən Boğaziçi
Beynəlxalq Film Festivalının əsas müsabiqə proqramlarında nümayiş olunaraq mükafatlara layiq görülmüşdür.
“Axınla aşağı” bədii filmi aprel-may aylarında ABŞ-ın Los-Anceles
şəhərində keçirilən SEEfest Film Festivalında “Ən yaxşı tammetrajlı debüt film” mükafatına, oktyabr ayında Avstriyanın Vyana şəhərində keçirilən LET’S CEE Beynəlxalq Film Festivalının “İddialı debüt” müsabiqə
proqramında nümayiş olunaraq “Münsiflər heyətinin xüsusi vurğulaması”
mükafatına layiq görülmüş, noyabr ayında İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən XVI ASIATICA, Encounters with Asian Cinema Beynəlxalq Film
Festivalının və Polşada keçilən Golden Anteaters Beynəlxalq Film Festivalının əsas müsabiqə proqramlarına seçilərək, nümayiş etdirilmişdir.
“Yol” qısametrajlı bədii filmi fevral ayında İranda keçirilən IX
“Ruyesh” Beynəlxalq Qısametrajlı Film Festivalının baş mükafatına, "Lahıc" sənədli filmi may ayında Polşanın Varşava şəhərində keçirilmiş 10cu FilmAT Film, Sənət və Turizm Festivalında “Ən yaxşı sənədli film"
mükafatına layiq görülmüşdür.
"Çölçü" bədii filmi fevral ayında Hindistanda keçirilən II Noida
Beynəlxalq Film Festivalının, mart ayında Avstraliyada keçirilən IX Bayron Bey Beynəlxalq Film Festivalının, iyun ayında isə İndoneziyada
keçirilən World Films Awards Festivalının müsabiqə proqramında nümayiş olunmuş, II Noida Beynəlxalq Film Festivalında “Ən yaxşı rejissor”,
World Films Awards Festivalında isə “Golden World Awards 2015” mükafatını qazanmışdır.
“Köhnə saat” cizgi filmi 20-28 sentyabr tarixində Sankt-Peterburq
daxil olmaqla Rusiyanın şimal-qərbindəki bir neçə şəhərində keçirilən
XXII KROK Animasiya Filmləri Festivalının “Off Limits” müsabiqə
proqramında nümayiş olunumuşdur. “Qisas almadan ölmə. Keçmişdən
məktublar” bədii filminin may ayının 15-də Rusiya Kinematoqrafçılar
İttifaqının Kino Evində Moskva nümayişi keçirilmiş, film avqust ayının
18-də “İsrail-Azərbaycan” Beynəlxalq Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə TelƏviv şəhərində nümayiş etdirilmiş, oktyabr ayında isə Tbilisidə keçirilən
“Müqəddəs Andrey” X Beynəlxalq Film Festivalının baş mükafatlarına
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layiq görülmüşdür. Xaricdə ali kino təhsili almış beş gənc rejissor tərəfindən çəkilmiş və beş qısametrajlı filmdən ibarət “4.1 Şəhər Motivləri” kino
almanaxı noyabr ayında Almaniyada 25-ci “Cottbus” Beynəlxalq Film
Festivalının “Focus” proqramı çərçivəsində nümayiş olunmuşdur. Noyabr
ayında həmçinin “Vulkanın nəfəsi” sənədli filmi Qətərin Doha şəhərində
Əl-Cəzirə Beynəlxalq Sənədli Filmlər Festivalının müsabiqə proqramında
nümayiş etdirilmişdir. 2013-cü ildə Kann Beynəlxalq Film Festivalının
“Qısa metr” müsabiqə proqramında nümayiş etdirilmiş “Sonuncu” bədii
filmi noyabr ayında İspaniyada keçirilən “Soria” və Türkiyədə keçirilən
“Bosfor” beynəlxalq film festivallarının müsabiqə proqramlarında tamaşaçılara təqdim olunmuşdur.
18-21 mart tarixində Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən VII
Rofife Rotary Qısa Film Festivalında Azərbaycan “Fəxri qonaq” qismində iştirak etmişdir. Festivalda ölkəmiz tanınmış kinematoqrafçılarla təmsil olunmuşdur.
Mayın 13-dən 24-dək keçirilən 68-ci Beynəlxalq Kann Kinofestivalında növbəti dəfə Azərbaycan pavilyonu təşkil olunmuşdur. Kinofestivalda yeni filmlərimiz təqdim edilmiş, prodüserlər, rejissorlar, aktyorlar
və digər xarici kino adamları ilə keçirilən görüşlərdə birgə layihələr müzakirə olunmuş, ölkəmizin turizm imkanlarını təbliğ edən və Birinci Avropa Oyunları haqqında çap və video materiallar ziyarətçilərə nümayiş
etdirilmişdir.
Hesabat dövrünün mart ayının 31-də Nizami Kino Mərkəzində, dekabrın 3-də isə Dövlət Film Fondunda Rusiya Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri və Rusiya Mədəniyyət Fondunun prezidenti, rejissor Nikita Mixalkov azərbaycanlı həmkarları ilə görüş keçirmiş, gənc kinorejissorlar,
ADMİU-nun tələbələri üçün onun ustad dərsi təşkil edilmişdir. Dekabrın
4-də isə Heydər Əliyev Sarayında Nikita Mixalxovun 70 illik yubileyi ilə
əlaqədar yaradıcılıq gecəsi kinosevərlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Cari ilin 26 may tarixində Nizami Kino Mərkəzində görkəmli alimkonstruktor, uzun illər SSRİ Kosmik Uçuşlar üzrə Dövlət Komissiyasının
sədri olmuş general-leytenant Kərim Kərimovun xatirəsinə həsr edilmiş
“Yüksəliş” tammetrajlı sənədli filminin təqdimatı keçirilmişdir. Tədbirdə
Rusiyadan təyyarəçi-kosmonavt, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik Valentin Vitalyeviç Lebedev və görkəmli Sovet alimi, kosmik raket texnikası üzrə konstruktor Sergey Korolyovun qızı SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı, professor Natalya Sergeyevna Korolyova iştirak etmişdir.
Noyabr ayında Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvanın Kosmonavtika Muzeyində və “Bakı” kinoteatrında “Yüksəliş” sənədli filminin təqdimatları keçirilmiş, tədbirlərdə kosmonavtika sahəsinin tanınmış şəxsləri – təyyarəçi-kosmonavtlar, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanları Viktor Qorbatko, Viktor Savinıx, Aleksandr İvançenkov, Aleksandr
Aleksandrov, Sovet İttifaqı Qəhrəmanları Aleksandr Kalerin, Vladimir
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Djanibekov, Anatoliy Arzebarskiy, eləcə də Moskva ictimaiyyətinin nümayəndələri və Azərbaycan diaspora təmsilçiləri iştirak etmişlər.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi kino
sahəsində ölkəmizin beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, təcrübə mübadilələrinin aparılması məqsədi ilə bir sıra layihələr
gerçəkləşdirilmişdir.
Cari ilin 9-14 mart tarixində Azərbaycanda Tacikistan Kinosu Günləri əlaqədar Tacikistanın tanınmış kino xadimlərindən ibarət nümayəndə
heyəti ölkəmizə səfər etmişdir. Qonaqlar Xaçmaz şəhərində yerli sakinlərlə görüşü təşkil edilmiş, Nizami Kino Mərkəzində tacik kinematoqrafçıları tərəfindən çəkilmiş filmlər nümayiş olunmuşdur.
Hesabat dövrünün 7 iyul - 7 avqust tarixlərində Gəncə, Sumqayıt,
Lənkəran şəhərlərində və Ağdaş, Qəbələ rayonlarında Koreya Kinosu
Günləri, oktyabrın 13-dən 19-dək isə Koreya Respublikasında Azərbaycan Kinosu Festivalı keçirilmiş, festival çərçivəsində “Arşın mal alan”,
“O olmasın, bu olsun”, “Bəxtiyar”, “Ögey ana”, “Əhməd haradadır?”,
“Dəli kür”, “Ad günü”, “Qaynana”, “Girov”, “Buta” və “Axınla aşağı”
bədii filmləri Koreya tamaşaçılarına təqdim olunmuşdur. Festivalda Azərbaycanın tanınmış kinematoqrafçılarından ibarət nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
Oktyabrın 1-dən 7-dək Bakıda Rusiya Filmləri Həftəsi təşkil olunmuşdur. Həftə çərçivəsində Rusiya filmləri Nizami Kino Mərkəzində tamaşaçılara təqdim olunmuş və nümayişlərdə filmlərin yaradıcı heyətləri,
Rusiyanın tanınmış kinematoqrafçıları iştirak etmişlər.
Dekabrın 2-dək Braziliyanın Porto Aleqre şəhərindəki mötəbər
“Santander Cultural” mədəniyyət mərkəzində Azərbaycan bədii filmlərinin nümayişi keçirilmiş, “Buta”, “O olmasın, bu olsun”, “Təhminə”,
“Çölçü”, “Dərvişin qeydləri”, “40-cı qapı” kimi filmlərimiz də daxil
olmaqla ümumilikdə 14 Azərbaycan filmi portuqal dilində altyazılarla
braziliyalı tamaşaçılara təqdim edilmişdir.
Dekabrın 7-dən 11-dək Nizami Kino Mərkəzində Meksika Kinosu
Günləri təşkil edilmiş, qədim və zəngin tarixə malik Meksika kinosunun
müasir nümunələri həftə ərzində Azərbaycan tamaşaçılarına nümayiş
etdirilmişdir.
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Nəşriyyat işi
Cəmiyyətin intellektual, estetik və əxlaqi kamilləşməsində mühüm
rol oynayan, xalqımızın yetişdirdiyi mədəniyyət, incəsənət, ictimai və elm
xadimlərinin yaratmış olduğu zəngin ədəbi, bədii, ictimai-elmi, mənəvi irsin qorunub saxlanılması, təbliği və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində cari ildə müxtəlif nəşrlər, tədbirlər, konfranslar, sərgilər və müsabiqələr həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında mədəni əlaqələrin
inkişafı yönündə cari ilin 14-17 yanvar tarixində Kiyev şəhərində “Ukrayna-Azərbaycan Ədəbi Görüşləri” keçirilmiş, bu çərçivədə “Vsesvit” jurnalının 90 illik yubileyi və “xüsusi Azərbaycan sayı”nın təqdimat mərasimi təşkil olunmuşdur. Tədbirdə yazıçı və şairlərdən ibarət Azərbaycan
nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
Azərbaycanın kitab və nəşriyyat sahəsində əldə etdiyi uğurların nümayiş etdirilməsi, mədəniyyətimizin, turizm potensialımızın təbliği, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Minsk, Budapeşt, London,
Moskva, İstanbul, Frankfurt və digər beynəlxalq kitab sərgilərində ölkəmiz təmsil olunmuşdur.
Cari ilin 11-15 fevral tarixində keçirilmiş XXII Minsk Beynəlxalq
Kitab Sərgi-Yarmarkasında ölkəmizin turizm imkanları və ilk Avropa
Oyunları haqqında çoxlu sayda təbliğat materialları, Azərbaycanın, ictimai, siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrini özündə əks etdirən 200 adda nəşrdən ibarət ekspozisiyamız ziyarətçilərin geniş marağına səbəb olmuşdur.
Sərgi müddətində stendimiz Belarus Parlamentinin yuxarı palatası – Respublika Şurasının sədri M.Myasnikoviç, Baş nazirinin müavini N.Koçanova, informasiya naziri L.Ananiç və mədəniyyət naziri B.Svetlov tərəfindən ziyarət edilmiş, onlara nəşrlərimiz haqqında ətraflı məlumat verilmiş, ölkəmizin milli mədəni elementlərini özündə ehtiva edən kitablar hədiyyə olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, “Kitabçı” jurnalı və “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə 19-23 mart 2015-ci il tarixdə
“Sözün də su kimi lətafəti var” devizi altında I Bakı Beynəlxalq Poeziya
Festivalı keçirilmişdir. Festivalda Finlandiya, Serbiya, Türkiyə, Ukrayna,
Rusiya, Belarus, Özbəkistan, İran və digər dövlətlərdən nümayəndələr iştirak etmişlər. Festival çərçivəsində təşkil olunan tədbirlərdə bu sahənin
tanınmış simaları Toni Kontino, Milissa Yeftiyemeviç-Litiç, Sergey Lovyuk, Soodat Muxammadova və başqaları öz yaradıcılığından bədii nümunələr səsləndirmişlər.
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Beynəlxalq kitab sərgiləri sırasında iştirakçı və ziyarətçi sayına
görə xüsusi nüfuza sahib olan London Beynəlxalq Kitab Sərgisində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan nümayəndə
heyəti Qız qalası eskizi əsasında quraşdırılmış nəfis tərtibata malik ekspozisiya ilə iştirak etmişdir. Stendə 250 adda 350 nüsxədən çox nəşr məhsulu sərgilənmişdir. Həmçinin stenddə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamları ilə 2015-ci ildə yubileyləri keçirilən yazıçı və
şairlərin əsərləri, eyni zamanda I Avropa Oyunlarının təbliğat materialları
üçün xüsusi yer ayrılmışdır.
Nazirliyin ölkəmizi təmsil etdiyi növbəti sərgi 23-26 aprel tarixində
Budapeşt şəhərində keçirilmiş 22-ci Beynəlxalq Kitab Festivalı olmuşdur.
Burada milli nəşr məhsullarından ibarət stenddə Azərbaycan mədəniyyətinə, tarixinə, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinə, turizm potensialına və I
Avropa Oyunlarına dair 200 adda nəfis tərtibatda, yüksək məzmuna malik
ingilis, rus, ərəb dillərində nəşr məhsulları, Azərbaycan Respublikasının
Macarıstan Respublikasındakı Səfirliyinin dəstəyi ilə macar dilində çap
olunmuş kitablar sərgilənmişdir. Sərgi çərçivəsində Səfirliyin təşkilatçılığı ilə Eötvös Lorand adına Macarıstan Dövlət Elmi Universitetinin
"Humanitar elmlər" fakültəsinin Türkologiya bölməsinin tələbələrinin
iştirakı ilə Azərbaycan - Macarıstan mədəni əlaqələrinə dair konfrans
keçirilmişdir.
Hesabat dövründə ədəbi mühitdə böyük nüfuza sahib olan, şair və
yazıçılar üçün ən ali mükafatlardan biri sayılan “Qızıl Kəlmə” Ədəbi Mükafatının müsabiqəsi keçirilmişdir. Nazirlik ölkə üzrə uşaq ədəbiyyatının
azlığını nəzərə alaraq, yazarların bu sahəyə dair diqqətini çəkmək və milli
təfəkkürə və ideologiyaya əsaslanan yeni ədəbi nümunələrin yaradılmasını stimullaşdırmaq məqsədilə müsabiqənin əsasnaməsində dəyişiklik edərək “Uşaqlar üçün bədii əsərlər” nominasiyası da əlavə edilmişdir.
Müsabiqədə 61 yazarın namizədliyi qeydə alınmışdır.
Mayın 7-də Azərbaycan Milli Kitabxanasında “Qızıl Kəlmə” Ədəbi
Mükafatının və “Çövkən-qədim atüstü Qarabağ oyunu” mövzusunda ən
yaxşı məqalələr müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi
keçirilmişdir.
Cari ilin 14-18 may tarixində keçirilmiş Turin Beynəlxalq Kitab
Sərgisində Azərbaycan “Xüsusi qonaq ölkə” kimi iştirak etmişdir. Nazirlik tərəfindən Azərbaycanı təmsil məqsədilə 50 kv.m. sahədə Qız Qalası
və Qala divarları üslubunda xüsusi stend hazırlanmışdır. Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin, Heydər Əliyev Fondunun və digər qurumların dəstəyi ilə, həmçinin müxtəlif nəşriyyat evlərinin şəxsi təşəbbüsü ilə işıq üzü
görmüş, ölkəmizin zəngin mədəniyyətini, turizm imkanlarını, Qarabağ
həqiqətlərini və digər məqamları əks etdirən 300 addan çox nəfis tərtibata
malik nəşrlər nümayiş olunmuşdur. Azərbaycan pavilyonunda “Bakı2015” I Avropa Oyunlarına xüsusi yer ayrılmış, yarışlar haqqında məlumatları özündə əks etdirən təbliğat materiallarının ziyarətçilərə paylanıl46

ması təşkil olunmuş, pavilyonda quraşdırılan monitorda bu mötəbər idman tədbiri ilə bağlı videoçarxlar nümayiş etdirilmişdir.
Cari ilin may ayının 30-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Sabir
poeziya günləri”nin açılış mərasimi olmuşdur. Tədbirdə şairlər öz şeirlərini oxumuş, qiraət ustaları M.Ə.Sabirin şeirlərini söyləmiş, xanəndələrin ifasında isə muğam və mahnılar səsləndirilmişdir. Poeziya günləri
mayın 31-də şairin doğulduğu Şamaxıda davam etdirilmişdir. Builki “Sabir poeziya günləri”nə Avrasiya Yazarlar Birliyinin sədri Yaqub Öməroğlu və türk şairi Ataol Bəhramoğlu da qatılmışdır..
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana-informasiya şəbəkəsinə daxil olan, eyni zamanda respublika üzrə xüsusi əhəmiyyətə malik
olan digər kitabxanaların fondlarının zənginləşdirmək, nəşriyyatların və
müəlliflərin müvafiq sahədəki fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə
Nəşr Məhsullarının Satınalması Müsabiqəsinin Keçirilməsi üzrə Komissiya tərəfindən 2014-cü ilin dekabrından – 2015-ci ilin mart ayınadək qəbul edilmiş kitablara baxılmış və respublika kitabxanaları üçün alınacaq
nəşr məhsullarının seçimi aparılmışdır. Təqdim olunmuş 269 adda kitab
arasında aparılmış seçim əsasında alınması məqsədəuyğun sayılmış 255
adda 10 min nüsxədən çox kitabın satınalınması həyata keçirilmişdir.
2015-ci ilin nəşr planına uyğun olaraq Nərgiz Şəfiyeva “Кара Караев в воспоминаниях учеников”; “Azərbaycan ladlarının tədrisinə dair
müntəxəbat. I hissə: Azərbaycan xalq mahnı və rəqsləri”; “Azərbaycan
ladlarının tədrisinə dair müntəxəbat. II hissə: Azərbaycan bəstəkarlarının
əsərlərindən parçalar”; Ramil Qasımov “Tofiq Əhmədov”; “Əliağa Vahid. Qəzəllər”; R.Şəfəq “Nizami musiqidə, sənətdə”; “Bərpanəşr” layihəsi
çərçivəsində Ə.Əlizadə, Q.Əzimov, E.Quliyev “Məktəblinin psixologiyası”; İ.P.Şeblıkin “Памятники Азербайджанского зодчества эпохи
Низами”; K.Aliev “Античная Кавказская Албания”; P.Q.Butkov “Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 год” (3 cilddə);
M.Hüseynov “Uzaq daş dövrü”; Ə.N.Quliyev “Azərbaycan-Rusiya münasibətləri tarixindən (XV-XVIII əsrlər)”; “Искусство Азербайджана”
(I cild) kitabları nəşr olunmuşdur.
Hesabat dövrünün 16-18 sentyabr tarixində IV Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası təşkil olunmuşdur. Bakı İdman Sarayında təşkil
olunmuş sərgidə yerli və xarici nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri, xeyli
sayda kitabxana, elm və tədris qurumları iştirak etmişlər. Artıq dördüncü
dəfədir keçirilən kitab sərgi-yarmarkasına ziyarətçilər və iştirakçılar tərəfindən maraq hər il artmaqdadır. Belə ki, ilk sərgidə 60 yerli, 15 xarici
təşkilat iştirak edirdisə, builki sərgiyə 100 yerli, 30 xarici təşkilat qatılmışdır. Türkiyə, Rusiya, Özbəkistan, İran, Misir, Nigeriya, Bosniya və
Herseqovina, Almaniya, Albaniya, Slovakiya, Serbiya, Moldova, Ukrayna, Belarus, Estoniya, Böyük Britaniya, Norveç, ABŞ, Kolumbiya və s.
ölkələrin təmsilçiləri sərgidə iştirak etmişlər.
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Sərgi çərçivəsində bir sıra xarici Milli Kitabxanalar ilə Azərbaycan
Milli Kitabxanası arasında əməkdaşlıq protokolları imzalanmış, “Yazıçı
və şairlərimizi dünyaya tanıdaq” seriyasından çıxan 20 adda kitabçanın,
“Əliağa Vahid. Qəzəllər”, Nemət Kelimbetov “Ümidimi itirmək istəmirəm” və “Oğluma məktublar” kitablarının, Mərkəzləşdirilmiş Elektron
Kitabxana Sistemi ALİSA-nın təqdimatları, milli və xarici nəşriyyatların
işgüzar toplantısı, “Qızıl Kəlmə” ədəbi mükafatının laureatları ilə görüş
və s. tədbirlər keçirilmişdir.
Nazirliyin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan kitabı cari ilin oktyabr ayının 14-dən 18-dək Frankfurt Kitab Sərgisində 56 kv.m.-lik geniş sahədə,
xüsusi dizaynlı stendlə dünya kitabsevərlərinə təqdim olunmuşdur. Ölkəmizi sərgidə mədəniyyət və turizm nazirin birinci müavini Vaqif Əliyevin
rəhbərliyi ilə geniş nümayəndə heyəti təmsil etmişdir. Nümayəndə heyətinin tərkibində respublikamızda fəaliyyət göstərən müxtəlif nəşriyyatların təmsilçiləri yer alımışdır. Sərgi boyunca dövlətçiliyimiz, tariximiz, Qarabağ həqiqətləri, azərbaycanlılara qarşı 1918-ci il və Xocalı soyqırımı, mədəniyyətimiz barədə kitablar, turizm potensialımız haqqında
müxtəlif bukletlər və digər nəşr məhsulları öz poliqrafik keyfiyyətinə,
zəngin məzmununa görə ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Kitabi Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin
qeyd edilməsi haqqında” Sərəncamının icrası məqsədilə oktyabrın 17-də
pavilyonumuzun qarşısında tədbir keçirilmişdir. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin bununla əlaqədar olaraq ingilis və alman dilində nəşr etdirdiyi broşürlər iştirakçılara paylanmışdır. Tədbirin təşkilində Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin, Azərbaycan və Türkiyə diasporunun üzvləri nümayəndə heyətimizə yaxından kömək etmişlər. Tədbir iştirakçılarına
Azərbaycan xalq ədəbiyyatının qədim yazılı abidəsi olan “Kitabi Dədə
Qorqud” haqqında geniş məlumat vermişdir.
Hesabat dövrünün oktyabr ayının 29-da Heydər Əliyev Sarayında
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyinə həsr edilmiş təntənəli yubiley tədbiri keçirilmişdir. Tədbirə dövlət və hökumət rəsmiləri, elm, mədəniyyət, ədəbiyyat xadimləri ilə yanaşı, yüzlərlə poeziya həvəskarları qatılmışdır. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə foyedə görkəmli şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas və ictimai xadim, Dövlət mükafatları laureatı, akademik Bəxtiyar Vahabzadənin əsərlərindən və ona həsr edilmiş kitablardan ibarət
sərgi ilə tanış olmuşlar.
Həmçinin, cari ilin noyabr ayının 4-də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında görkəmli şair, Əməkdar incəsənət xadimi Əlağa Vahidin 120 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsi keçirilmişdir.
Hesabat dövründə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Dövlət mükafatı
laureatı, filologiya elmləri doktoru, professor Nizaməddin Şəmsizadənin
60, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq şairi Fikrət Qocanın 80,
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Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında şair Vaqif Bəhmənlinin
60 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley tədbirləri keçirilmişdir.
Noyabr ayının 7-dən 10-dək İstanbul Beynəlxalq Kitab Sərgisində
iştirakı təmin etmək məqsədilə 50 kv.m.-lik sahədə xüsusi dizaynlı pavilyon hazırlanmış və geniş nümayəndə heyəti İstanbula ezam olunmuşdur.
Nümayəndə heyətinin tərkibində bir sıra nəşriyyatların, kitabxanaların
əməkdaşları da yer almışlar.
Dörd gün ərzində minlərlə kitabsevər Azərbaycan stendində ölkəmiz, tarixi-mədəni irsimiz, milli ədəbiyyatımız haqqında geniş məlumat
əldə etmişlər. Ziyarətçilərə təqdim edilən turizm nəşrləri, bukletlər, Azərbaycan mətbəxi haqqında çap məhsulları da xüsusi maraq doğurmuşdur.
Azərbaycan və türk dillərində ümummilli lider Heydər Əliyev irsinə, Hüseyn Cavid yaradıcılığına dair nəşrlər, Cəlil Məmmədquluzadə, “Kitabi
Dədə-Qorqud”, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyaları və s.
kitablar geniş oxucu marağına səbəb olmuşdur.
Nazirliyin dəstəyi ilə “Hədəf nəşrləri” tərəfindən çap olunan “Azərbaycan ədiblərini dünyaya tanıdaq” 20 cildliyi sərgidə xüsusi maraqla
qarşılanmışdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 ilik yubileyi ilə əlaqədar nəşr olunan və ilk dəfə sərgiyə çıxarılan 5 cildlik də guşəmizin diqqətçəkən çap məhsullarından biri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyi ilə bağlı
stendimizdə tədbir təşkil olunmuş, ziyarətçilərə müvafiq məlumatlar
verilmişdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin
200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 20 fevral tarixli 1059 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 10 iyul tarixli 192-s nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Fəaliyyət Proqramında Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi tərəfindən nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasını təmin etmək məqsədilə 22 dekabr 2015-ci il tarixdə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli
Dram Teatrında dövlət rəsmilərinin, ölkəmizin elm, mədəniyyət xadimlərinin və ziyalıların iştirakı ilə təntənəli tədbir keçirilmişdir.
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Kitab dövriyyəsi
Hesabat dövründə kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsinə, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Cari ilin 1 iyul tarixində olan statistik məlumatlara görə
Azərbaycan Respublikasında 3002 kütləvi kitabxana (4 respublika əhəmiyyətli kitabxana, 76 Mərkəzi kitabxana, 369 şəhər, qəsəbə kitabxana
filialları, (o cümlədən Bakıda 75) kənd kitabxana filiallarının ümumi sayı
isə 2 min 358-dir) fəaliyyət göstərir. 2008-2014-cü illərdə 891 kitabxana
filialı fəaliyyətini dayandırmış, yaxud birləşdirilmişdir.
2015-ci ilin 4-8 may tarixlərində F.Köçərli adına Respublika Uşaq
Kitabxanası alman faşizmi üzərində qələbənin 70 illik yubileyinə həsr
olunan “Rusiya Uşaq Ədəbiyyatı Həftəsi” layihəsini uğurla həyata keçirmişdir. Bu layihədə iştirak edən uşaqlar II Dünya müharibəsi haqqında
müfəssəl məlumatlar əldə etmişlər. Layihənin yekununda Rusiya Mədəniyyət Fondunun vitse-prezidenti Yuliya Subbotina-Mixalkova tərəfindən
tanınmış Rusiya uşaq yazıçısı Sergey Vladimiroviç Mixalkovun şəxsi
kitabxanasından 30 ədəd kitab Respublika Uşaq Kitabxanasına hədiyyə
etmişdir.
Uşaqların mütaliəyə olan marağını artırmaq məqsədilə Nazirlik
tərəfindən “Danışan kitablar” (1000 nağıl və hekayə) alınaraq Sabirabad
rayon Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq şöbəsinə hədiyyə edilmişdir. Həmçinin, Yevlax şəhər, Hacıqabul, Masallı və Xocavənd rayonlarının uşaq kitabxanalarına Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən kitablar hədiyyə
edilmişdir. Lənkəran şəhər, Quba, Qusar və s. rayon mərkəzi kitabxanalarına Respublika Gənclər Kitabxanası tərəfindən inventar və avadanlıq verilmişdir.
Samux rayon Mərkəzi Kitabxanasının Komplektləşdirmə və kitabişləmə, İnformasiya-resurs şöbələrinin, uşaqlar üçün oxu zalının və Xızı
rayon Mərkəzi Kitabxanası Heydər Əliyev Mərkəzinin keçmiş binasına
köçürülməsi üçün Nazirlər Kabinetinə məktub ünvanlanmış və köçürülmə
həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə yaradılmış
“Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası”na elektron kitabların daxil edilməsi istiqamətində işlər intensiv şəkildə davam etdirilmişdir. İstifadəçilərin virtual kitabxanada yerləşdirilən müxtəlif tipli ədəbiyyatlarla
tanış olması, siyasi və iqtisadi, hüquq, marketinq və menecment, mədəniyyət və turizm, müxtəlif sahələri əhatə edən dərsliklər, uşaq ədəbiyyatı
və s. mövzularda ədəbiyyatları oxuması, habelə köçürməsi üçün imkanlar
yaradılmışdır.
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Hesabat dövrü ərzində şəhər və rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana
sistemlərinin ötən il üçün hesabatları toplanılmış, sistemləşdirilmiş və
təhlil edilmişdir. Onların əsasında statistik məlumatlar hazırlanmış, şəhər
və rayon MKS-lərinin veb saytlarının monitorinqi aparılmışdır.
Mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyevin rəhbərliyi ilə 10 aprel 2015-ci il tarixdə Xaçmaz rayonunun Tarix-diyarşünaslıq muzeyində kitabxanaçıların Quba-Xaçmaz zonası üzrə (Quba,
Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı), 21 oktyabr 2015-ci il tarixində
Gəncə şəhərində Gəncəbasar zonası üzrə (Gəncə, Mingəçevir, Yevlax
şəhərləri və Daşkəsən, Goranboy, Gədəbəy, Göygöl, Samux, Şəmkir, Qazax, Tovuz rayonları) və cari ilin 18 noyabr tarixində Şirvan zonası üzrə
(Şirvan şəhəri və Ağsu, İsmayıllı, Qəbələ, Qobustan, Hacıqabul, Kürdəmir, Oğuz, Göyçay rayonları) İsmayıllı rayonunda kitabxana mütəxəssislərinin zona müşavirəsi keçirilmişdir.
Kitabxanaçıların zonalar üzrə müşavirəsi zamanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli 3072 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın
icrası nəticəsində əsası qoyulan fəaliyyət istiqamətlərinin ardıcıl və davamlı inkişafının təmin olunması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi, kitabxanaların müasir dövrdə rolu, fəaliyyəti, problemləri, onların inkişaf
perspektivləri geniş şəkildə müzakirə edilmiş, mövcud vəziyyət təhlil
olunmuş, təcrübə mübadiləsi aparılmış və qarşıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən beş rayonun (Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı) bir neçə kənd kitabxana filialları
kompüter avadanlıqları ilə təmin edilmişdir.
Nazirliyin 2014-cü il 20 fevral tarixli 1/3 nömrəli Kollegiya qərarının 2.2. bəndinin icrasının təmin edilməsi ilə əlaqədar Mərkəzləşdirilmiş
Elektron Kitabxana-İnformasiya Sisteminin (ALİSA) şəhər (rayon) kitabxanalarında tətbiqi ilə bağlı cari ilin 7 dekabr tarixində Kollegiya iclası
keçirilmişdir.
ALİSA proqramının şəhər (rayon) kitabxanalarında tətbiqi ilə əlaqədar MARC 21 formatının tədris olunması məqsədi ilə Azərbaycan Milli
Kitabxanasında şəhər və rayon MKS-lərinin mütəxəssisləri üçün treninqlər təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
2015-ci ilin ikinci yarımili üçün iş planında “Şirvan şəhər, Neftçala və
Yardımlı rayonlarının mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində mövcud
vəziyyət və kitabxana-informasiya şəbəkəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında” məsələnin Nazirliyinin Kollegiyasında müzakirəsi
olmuşdur.
Kitabxana-informasiya sahəsində çalışan gənc kadrların potensialını öyrənmək məqsədilə onlarla əlaqə yaradılmış, yeni fikirləri topla51

mışdır. Nazirliyə təqdim olunan təklif və layihələr ümumiləşdirilərək rəhbərliyə təqdim edilmiş, müvafiq işlər görülmüşdür.
Nazirliyin cari il 7 iyul tarixli Kollegiyasının qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə keçirilən monitorinq çərçivəsində Yevlax şəhər,
Ağdam və Cəlilabad rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinə monitorinq qrupları tərəfindən onlara əməli köməklik göstərilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya şəbəkəsinin
müasirləşdirilməsi və davamlı inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2016-2020ci illər)”nın layihəsi aidiyyəti dövlət qurumlarının rəy və təklifləri əsasında yenidən işlənmiş və Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir.
Respublikada kənd kitabxanalarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq və
müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmaq məqsədilə Nazirlik tərəfindən
“Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxanainformasiya şəbəkəsinə daxil olan kənd kitabxana filiallarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına dair Tədbirlər Planı (2015-2017-ci illər)” hazırlanmış və yerlərə göndərilmişdir. Tədbirlər Planında kitabxanaların
maddi-texniki bazasının davamlı olaraq möhkəmləndirilməsi və təmir işlərinin aparılması, kənd kitabxanalarında çalışan işçilərin bilik səviyyəsinin monitorinqi, nazirliyin mütəxəssislərinin kitabxanalarda islahatların aparılmasına kömək məqsədilə yerlərə ezam olunması və s. kimi
məsələlərə xüsusi önəm verilmişdir.
Kitabxanaların çağdaş vəziyyətini öyrənmək məqsədi ilə, habelə
yerlərdə çalışan kadrlara konkret köməklik göstərmək üçün nazirliyin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli, C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər və
F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanalarının aparıcı mütəxəssislərindən mobil qruplar yaradılmış və onlar yerlərə ezam olunmuşlar.
Respublikanın kənd və qəsəbələrində uşaq və gənclərin mütaliə marağının artırılması məqsədilə bütün şəhər (rayon) mərkəzi kitabxanalarının uşaq şöbələrinin nəzdində “Nağıl otaqları”nın və “Nağıl guşələri”nin
yaradılması işi davam etdirilir.
Bir çox uşaq bağçaları və məktəblərdə səyyar kitabxana xidmətləri
təşkil olunmuş və uşaqların kitaba olan maraqları kitabxanaçılar tərəfindən dərindən öyrənilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
kitabxana-informasiya şəbəkəsinə daxil olan bütün kitabxanaların nəzdində fəaliyyət göstərən ictimai hüquqi-informasiya və uşaq hüququ mərkəzlərində hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının iştirakı ilə insan hüquqlarının müdafiəsinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər, görüşlər, təqdimatlar,
18 may-18 iyun tarixlərində isə mərkəzi kitabxana və kitabxana filiallarında İnsan hüquqları aylığı münasibətilə dünyada sülhün və əminamanlığın qorunması ilə bağlı sərgilər, “dəyirmi masalar”, disputlar təşkil
edilmişdir.
Gənclər, yeniyetmələr və əhali arasında hərbi-vətənpərvərlik ruhunun daha da gücləndirmək məqsədilə şəhər və rayonlar, habelə kəndlərdə
52

yerləşən “N” saylı hərbi hissələrdə səyyar kitabxana xidmətləri, ədəbi-bədii gecələr təşkil edilmiş, kitabxanalarda Böyük Vətən müharibəsi və Qarabağ döyüşçüləri ilə görüşlər keçirilmişdir.
Bütün kitabxanalarda Bakı şəhərində keçirilmiş I Avropa Oyunlarına, Rəşid Behbudovun 100, Cəmşid Naxçıvaniskinin 120, Səməd bəy
Mehmandarovun 160 və s. yubileylərə həsr edilmiş sərgilər təşkil
olunmuşdur.
İran İslam Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Şagirdlərlə iş üzrə
Təşkilatı tərəfindən ümumi orta təhsil şagirdləri arasında təşkil olunan
“Zorakılıq və ekstremizmdən uzaq bir dünya” adlı Beynəlxalq müsabiqə
üçün Bakı şəhərinin, habelə Quba, Goranboy, Zərdab və s. rayonların
mərkəzi kitabxanalarından müvafiq materiallar toplanılaraq Azərbaycan
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
Kitabxanalarda Xocalı faciəsi, 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü, Novruz bayramı, Böyük Vətən Müharibəsində Qələbənin 70
illiyi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 97-ci ildönümü
münasibətilə tədbirlər təşkil olunmuşdur.
Cari ilin may ayı ərzində respublikanın şəhər və rayonlarında keçirilmiş 7-ci ənənəvi Kitab bayramı Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmişdir. Kitab bayramlarında oxuculara yeni kitablar təklif edilmiş, “canlı kitab” aksiyaları keçirilmişdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları 6 may tarixində
Lənkəran, 13 may tarixində Mingəçevir və Şəki şəhərlərində, İsmayıllı rayonunda, 20 may tarixində Quba rayonunda, eyni zamanda Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin tapşırığı ilə Respublika Gənclər Kitabxanasının
əməkdaşları Şəki şəhərində və Respublika Uşaq Kitabxanasının əməkdaşları Cəlilabad, Bərdə, Qəbələ, Ağsu, Beyləqan, Neftçala, Şəmkir, Daşkəsən, Şirvan, Ağcabədi rayonlarında keçirilən kitab bayramlarında iştirak etmişlər.
21 avqust - 21 sentyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasında
elan olunmuş Sülh aylığı çərçivəsində sülh və əmin-amanlığı təbliğ edən,
müharibəni pisləyən çoxlu sayda kitab sərgiləri, “dəyirmi masa”lar, sualcavab gecələri, rəsm və seir müsabiqələri təşkil olunmuşdur.
F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının yaranmasının 50
illiyinin tamam olması ilə əlaqədar kitabxanada uzun müddət çalışmış
mütəxəssislərin Azərbaycan Respublikasının fəxri ad, orden və medalları
ilə təltif edilmişlər. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının müvafiq sahədə həyata keçirdiyi səmərəli fəaliyyətini və yaranmasının 50 illiyi ilə bağlı 22 dekabr 2015-ci il tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində yubiley tədbiri keçirilmişdir.
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Elm, təhsil və gənclərlə iş
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemində 243 təhsil müəssisəsi - Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, 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, 183 uşaq musiqi, 51 uşaq incəsənət və 2 uşaq rəssamlıq məktəbi, habelə Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin İxtisasartırma və Hazırlıq Mərkəzi, Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının ElmiBərpa Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli
800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının müddəalarının icrası çərçivəsində “Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2015-2016-cı illər üzrə Strateji Fəaliyyət
Planı” hazırlanmış və nazirliyin müvafiq əmri ilə təsdiq olunmuşdur.
Respublikamızda həyata keçirilən mədəniyyət siyasətinin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində elmin iştirakının təmin edilməsi, kulturologiya elminin populyarlaşdırılması, xarici ölkələrdə fəaliyyət
göstərən müvafiq elmi qurumlar ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması, habelə mədəniyyət sahəsinin dövlətin və cəmiyyətin inkişafında
əhəmiyyətinin artırılmasına xidmət edən elmi tədqiqatların dəstəklənməsi
məqsədilə bir çox tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən və ölkəmizin müsbət beynəlxalq imicinin
formalaşmasında böyük əhəmiyyətə malik olan Bakı Prosesi, o cümlədən
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna həsr olunmuş “Mədəniyyətlərarası dialoq: siyasi dəyər və sülhün təminatçısı” adlı məqalə-ideya müsabiqəsi təşkil edilmişdir.
Cari ilin oktyabr ayının 30-da Azərbaycan Turizm və Menecment
Universitetində Bakı Turizm Peşə Məktəbi ilə birgə “Xidmət etikası”
mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. Konfransda “Turizm
sektorunda xidmət etikası uğurlu fəaliyyətin, müştəri məmnunluğunun
qarantıdır”, “Turizm və etika”, “Bələdçi xidmətləri və etika çərçivələri”,
“Müasir dövrdə Azərbaycan muzeylərində xidmətin aktual problemləri”,
“Ərzaq məhsullarının funksional tərkibi və sağlam qida”, “Nəqliyyat xidmətlərində etika”, “Mehmanxana və restoran biznesi”, “Otellərdə xidmət
etikası”, “Qida sektorlarında servis xidməti” və “Bələdçinin xidmət etikası” mövzularında məruzələr dinlənilmişdir.
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Mədəni sərvətlərin qorunması və bərpası sahəsində əldə edilən son
elmi nailiyyətlərlə, beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş müasir üsullarla
yaxından tanış olmaq və təcrübə mübadiləsi aparmaq məqsədilə cari ilin
25-29 oktyabr tarixində Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi
Bərpa Mərkəzinin direktoru Zərifə Məlikova Niderland Krallığında Mastrixdə Sral Bərpa Studiyası və Bonnefanten Muzeyinin kolleksiyası, Xarlemdə Frans Halsin muzeyində aparılan açıq bərpa işləri və Teyler muzeyinin bərpa studiyası, Amsterdamda Reyks muzeyinin Bərpa Studiyasının fəaliyyəti və iş təcrübəsi ilə tanış olmuş, beynəlxalq ekspert və peşəkar bərpaçılarla görüşmüşdür.
Muzey əşyalarının saxlanılması və onların aşınmasının qarşısının
alınması istiqamətində qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədilə Yevlax, Mingəçevir, Bərdə, Ağdaş, Goranboy, Naftalan və Tərtər rayonlarında çalışan muzey əməkdaşları üçün Yevlax şəhərində Muzey Sərvətləri
və Xatirə Əşyalarının Elmi-Bərpa Mərkəzi tərəfindən “Xilas olunmuş gözəllik” adlı sərgi-seminar keçirilmişdir. Tədbir İştirakçılarına Mərkəzin
bərpa etdiyi muzey eksponatları nümayiş etdirilmişdir.
Rayon mədəniyyət müəssisələrində çalışan gənclərin fəaliyyətinin
stimullaşdırılması, onların nəzəri hazırlıq səviyyəsinin artırılması, sistemdə yaradıcı mühitin dəstəklənməsi, habelə müəssisələrarası sıx işgüzar
əlaqələrin təmin olunması və əməkdaşlar arasında təşəbbüskarlıq keyfiyyətlərinin inkişafı məqsədilə 2015-ci ildə Şirvan şəhərində “Yaradıcılıq
düşərgəsi” (fevral), Göyçay (may) rayon və Sumqayıt (dekabr) şəhərində
“Müasir mədəni menecment: gənclərin rolu” adlı zona seminar-müşavirəsi təşkil olunmuşdur.
Gəncə, Samux, Göygöl, Goranboy, Naftalan, Daşkəsən, Ağdaş,
Göyçay, İsmayıllı, Qəbələ, Ağsu, Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı şəhər və rayonlarının mədəniyyət müəssisələrində çalışan əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün cari ilin iyun-iyul aylarında
Gəncə, Qəbələ və Lənkəran şəhərlərində Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzi tərəfindən səyyar
seminar-treninqlər keçirilmişdir.
Hesabat dövründə Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin
Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində təşkil olunan ixtisasartırma kurslarında 40 qrupda 36 kateqoriya üzrə 922 nəfər mədəniyyət işçisi iştirak
etmişdir. Eyni zamanda 52 nəfər kitabxana işçisi və 51 nəfər abidə mühafizəçisi üçün səyyar kurslar təşkil edilmişdir.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Prezident təqaüdçüləri olan gənc istedadlı musiqiçilərin respublikada tanıdılması və gənc nəsildə bədii-estetik zövqün inkişaf etdirilməsi məqsədilə bölgələrdə prezident təqaüdçülərinin konsertləri təşkil edilmişdir. 2015-ci il 15 aprel tarixində Quba rayonunda “Bakı–2015” Birinci Avropa Oyunlarının təbliğat
kampaniyası çərçivəsində, 23 noyabr tarixində Şirvan şəhərində Prezident
təqaüdçüləri konsert proqramı ilə çıxış etmişlər.
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Nazirliyin müvafiq əmri ilə təsdiq olunmuş “Bakı 2015 Birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsi ilə əlaqədar mədəniyyət və turizm sahələrində təbliğat işinin gücləndirilməsi ilə bağlı” Tədbirlər Planının icrası, habelə fəal tələbələrin potensialının səfərbər olunması və keçiriləcək tədbirə
geniş ictimai diqqəti cəlb etmək məqsədilə 09 iyun tarixində Azərbaycan
Turizm və Menecment Universiteti, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası və
Bakı Turizm Peşə Məktəbinin tələbələrinin iştirakı ilə “Bakı 2015 Birinci
Avropa Oyunlarına dəstək” adlı idman qaçışı təşkil olunmuşdur.
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, təhsilalan
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.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 30 aprel tarixli
419 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında xoreoqrafiya sənəti üzrə “Balet artisti”, “Baletmeyster sənəti”, “Balet pedaqogikası”, eləcə də “İnstrumental ifaçılıq” və “Sənətşünaslıq” ixtisaslaşmaları açılmış, Baletmeyster sənəti, Klassik rəqs, Milli rəqslər,
İctimai fənlər, Xarici dillər, Musiqi fənləri, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
kafedraları formalaşmış və ali idarəetmə orqan olan Elmi Şura fəaliyyətə
başlamışdır. Akademiyaya ali təhsil proqramı üzrə 2015/2016-cı tədris
ilinə ilk tələbə qəbulu həyata keçirilmişdir.
Nazirliyin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq
məktəblərinin inkişafında növbəti mərhələnin təmin edilməsi məqsədilə
“Azərbaycan Respublikasında uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq
məktəblərinin inkişafı üzrə Xüsusi Fəaliyyət Proqramı (2016-2020-ci illər)” layihəsi hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda təhsildə nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması strateji
istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Bu istiqamət təhsil sistemində tənzimləmə və idarəetmənin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında müasirləşdirilməsi, təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin, təhsilin keyfiyyətinin təminatı və idarə olunması üzrə
yeni məlumat və hesabat sistemlərinin yaradılması kimi hədəfləri əhatə
edir. Təhsil prosesinin iştirakçıları arasında münasibətlər sisteminin dəqiq
müəyyən edilməsi, təhsil müəssisələrinin idarəetmə səlahiyyətlərinin və
təhsilin nəticələrinə görə cavabdehliyin artırılması, fəaliyyətin monitorinqi və qiymətləndirilməsi, təhsilin keyfiyyətini ölçən göstəricilər sisteminin təkmilləşdirilməsi, təhsilin maliyyələşdirilməsinin onun keyfiyyə56

tinə yönəldilməsinin təmin edilməsi təhsil sahəsində idarəetmə islahatlarının başlıca istiqamətlərindəndir.
Təhsil strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində və təhsilin keyfiyyətinin dayanıqlı yüksəlişində səmərəli idarəetmənin mühüm rolunu
nəzərə alaraq, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin rəhbər kadr potensialının gücləndirilməsi və yeniləşdirilməsi sahəsində müvafiq islahatların aparılması məqsədilə məktəb direktorlarının fəaliyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi keçirilir. İlkin olaraq cari ilin 8-10 sentyabr tarixində Bakı şəhər uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri direktorlarının
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aparılmışdır.
Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinə rəhbərlik sahəsində bir sıra
direktorların fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Bakı şəhər 3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin direktoru Dəyanət Quliyev, T.Quliyev adına 12 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin direktoru Gülnarə Səfərova və Ş.Ələkbərova adına 20 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin direktoru Sevda
Məmmədova “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülmüşlər.
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda əsas hədəflərdən biri də təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini
nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin
məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu
təhsilverənin formalaşdırılmasıdır. 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 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən müəllimlərin bilik və səriştəsinin sınaq qiymətləndirilməsi (test üsulu ilə) keçirilmişdir.
2015-ci ilin 15 mart tarixində Sumqayıt şəhərində Sumqayıt şəhər,
Abşeron, Xızı rayon, habelə bu bölgədə fəaliyyət göstərən Cəbrayıl, Qubadlı və Laçın rayon, 19 aprel tarixində Lənkəran şəhərində Lənkəran şəhər, Astara, Lerik, Masallı, Yardımlı rayon, 3 may tarixində Xaçmaz şəhərində Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən, Şabran rayon, 31 may tarixində
Şəki şəhərində Şəki şəhər, Balakən, Qax, Oğuz, Zaqatala rayon, 6 dekabr
tarixində Gəncə şəhərində Gəncə şəhər uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri (cəmi 50 məktəb) müəllimlərinin bilik və səriştəsinin sınaq
qiymətləndirilməsi aparılmışdır.
Sumqayıt şəhərində 19 ixtisas üzrə 1300, Lənkəran şəhərində 14
ixtisas üzrə 326, Xaçmaz şəhərində 16 ixtisas üzrə 548, Şəki şəhərində 15
ixtisas üzrə 1206, Gəncə şəhərində 18 ixtisas üzrə 850, cəmi 4230 müəllim sınaq qiymətləndirmədə iştirak etmişdir. Hər bir məktəb üzrə nəticə57

lər pedaqoji kollektivin iştirakı ilə müzakirə və təhlil edilmiş, şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm idarə və şöbələrinin təklifləri nəzərə alınmaqla
müəllimlərin əmək fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə müvafiq tədbirlər
müəyyənləşdirilmişdir.
Nazirliyin Kollegiyasının “Yevlax şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin və tabeliyində olan müəssisələrin fəaliyyəti barədə” 2015-ci il 7
iyul tarixli 5/1 nömrəli qərarının icrası ilə bağlı Yevlax rayon uşaq musiqi
məktəblərinin piano alətlərinin mütəxəssislər tərəfindən köklənməsi və təmiri işi təşkil edilmişdir.
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəb və mərkəzlərində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu zamanı
şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə 2015/2016-cı tədris ilindən etibarən
sözügedən təhsil müəssisələrində vakant yerlərə pedaqoji kadrların işə qəbulu müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Bu məqsədlə yaradılmış müvafiq
komissiya tərəfindən 2015-ci ilin sentyabr və oktyabr aylarında pedaqoji
kadrların işə qəbulu üzrə müsabiqə keçirilmiş və müsabiqənin nəticələrinə əsasən gənc mütəxəssislər respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında yerləşən təhsil müəssisələrində müəllim işləmək hüququ qazanmışlar.
Həmin gənclərlə nazirlikdə görüş keçirilmiş, bədii təhsilin inkişafı istiqamətində qarşıda duran vəzifələrdən danışılmış və müvafiq tövsiyələr
verilmişdir. Müəllimlərin işə qəbulunun müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsi məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, bilikli və bacarıqlı ixtisaslı kadrların şəffaf və sağlam rəqabət şəraitində seçilib yerləşdirilməsinə, kadrlara olan tələb-təklif prinsiplərinin gözlənilməsinə
zəmin yaratmışdır.
Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müəllimlərin peşəkarlığının artırılması və onlara metodiki köməklik göstərilməsi məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən respublikanın tanınmış musiqiçiləri, aparıcı təhsil müəssisələrinin təcrübəli müəllimlərinin iştirakı ilə şəhər və rayon uşaq musiqi və incəsənət
məktəblərinin şagird və müəllimləri üçün ustad dərsləri keçirilir. 2015-ci
il ərzində zonalar üzrə Bakı, Sumqayıt, Ağcabədi, Quba və Şamaxı şəhərlərində Sumqayıt şəhər, Abşeron, Xızı, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Xocalı,
Xocavənd, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Zəngilan, Quba, Xaçmaz,
Şabran, Qusar, Siyəzən, Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli, İmişli, Zərdab, Laçın, Xocavənd, Şamaxı, Qobustan, Ağsu, İsmayıllı rayon uşaq musiqi və
incəsənət məktəblərinin (cəmi 77 məktəb) müəllim və şagirdləri üçün fortepiano, tar, kamança, saz, violin, musiqi nəzəriyyəsi, qarmon, xanəndəlik
ixtisasları üzrə ustad dərsləri təşkil edilmişdir.
Cari ilin 06-10 aprel tarixində Bakı şəhərində Üzeyir Hacıbəylinin
anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş “Üzeyir Hacıbəylinin milli
lad sistemi gənc musiqiçilərin tədris repertuarında” adlı I Respublika Festivalında respublikanın bir sıra uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin şa58

girdləri iştirak etmiş, onların bir çoxu fəxri fərmanlar və diplomlarla təltif
olunmuşlar.
2015-ci il 13-15 aprel tarixində “Kainat” Gənclik Mərkəzinin və
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının təşkilatçılığı, İSESKOnun, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Mədəniyyət və Turizm, Xarici İşlər nazirliklərinin iştirakı ilə İslam dünyası gənc klassik musiqi ifaçılarının IV beynəlxalq müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqənin Özbəkistan
Respublikasından olan bir iştirakçısı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
xüsusi diplomu və xatirə hədiyyəsi ilə mükafatlandırılmışdır.
Hesabat dövrünün 21 oktyabr tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin də dəstək olduğu 7-ci Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalının finalçılarının yekun konserti və qaliblərin
mükafatlandırılması mərasimi keçirilmiş, xarici iştirakçılardan birinə Nazirliyinin diplomu və xatirə hədiyyəsi təqdim olunmuşdur.
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsi, gənc istedadların üzə çıxarılması, onların peşəkar
inkişafının istiqamətləndirilməsi, müəllimlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin
aktivləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi mütəmadi olaraq baxışlar, festivallar, müsabiqələr, sərgilər təşkil edir.
Cari ilin oktyabr-noyabr aylarında uşaq incəsənət və rəssamlıq
məktəbləri, mərkəzləri rəsm studiyaları şagirdlərinin rəsm və əl işlərindən ibarət "İslam sivilizasiyası uşaqların gözü ilə" mövzusunda müsabiqə
keçirilmişdir. Müsabiqəyə respublikanın uşaq rəssamlıq və incəsənət
məktəblərindən, mərkəzlərindən, rəsm studiyalarından 400-ə yaxın rəsm
və əl işləri təqdim edilmişdir. 2015-ci il 25 noyabr tarixində Muzey Mərkəzində qalib gəlmiş və fərqlənmiş iştirakçıların mükafatlandırılması və
sərginin açılışı mərasimində iki yaş qrupu üzrə 22 müəllif müxtəlif dərəcəli diplomlar, fəxri fərmanlar və pul mükafatları ilə təltif olunmuşlar.
2015-ci ilin dekabr ayında respublikada rəqs sənətinin inkişaf etdirilməsi, uşaq rəqs kollektivlərinin yaradıcılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi,
gənc istedadların üzə çıxarılması, onların peşəkar inkişafının istiqamətləndirilməsi məqsədilə uşaq incəsənət məktəbləri, mədəniyyət mərkəzləri
(evləri) və digər müəssisələrin rəqs kollektivlərinin Respublika müsabiqəsi böyük marağa səbəb olmuşdur. Cari ilin 22 dekabr tarixində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında qalib kollektivlərin mükafatlandırılma mərasimi və yekun konserti yüksək səviyyədə keçirilmişdir.
Hesabat dövründə Bakı şəhər G.Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik
Musiqi Məktəbinin 80, Ağcabədi şəhər Ü.Hacıbəyli adına Uşaq İncəsənət
Məktəbinin və Goranboy şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin 50, Ha-cıqabul
Uşaq Musiqi Məktəbinin 25 illik yubileyləri qeyd edilmiş, gənc nəslin estetik
tərbiyəsində səmərəli fəaliyyətinə görə sözügedən məktəblər Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif
olunmuş, məktəbin qabaqcıl işçiləri mükafatlandırılmışdır.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 07 iyul tarixli
1621 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 20112015-ci illərdə Dövlət Proqramı”nın müvafiq bəndlərinin icrasının təmin
edilməsi, milli mədəniyyətimizin tanıdılması, istedadlı gənclərin yaradıcılıq bacarıqlarının inkişafı kimi məsələlərdə ölkəmizin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə təmsil olunmasının vacibliyini nəzərə alaraq, uşaq musiqi
və incəsənət məktəblərinin müəllim və şagirdləri, habelə gənc musiqiçilər
respublikada və xarici ölkələrdə keçirilmiş beynəlxalq tədbirlərdə iştirak
etmişlər.
Hesabat dövründə Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdi Elnarə Tağızadə və məktəbin məzunu, Ü.Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının I kurs tələbəsi Mahir Tağızadə Gənc musiqiçilərin III Beynəlxalq müsabiqəsində (Litva, III mükafat), Bakı şəhər T.Quliyev adına 12 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi Ayan Məmmədli Gənc pianoçuların ənənəvi beynəlxalq müsabiqəsində (Malta, II
mükafat) və “Zalsburq stars” beynəlxalq festivalında (Avstriya, QranPri), L. və M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdləri Səid Rəsulov və Asəf Mayılov gənc musiqiçilərin nəfəsli
alətlər üzrə VIII Beynəlxalq müsabiqəsində (Bolqarıstan, I və II mükafatlar), G.Şaroyev adına 35 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi
Həşim Həşimov “Davorin Jenko” adına Gənc pianoçuların Beynəlxalq
müsabiqəsində (Serbiya, I mükafat) və "Baden-Vürtemberqdə musiqili
atəşfəşanlıq" adlı Beynəlxalq müsabiqədə (Almaniya, II mükafat), həmin
məktəbin şagirdi Arzu Abbasova Gənc bəstəkarların XVII Beynəlxalq
müsabiqəsində (Rusiya, Novosibirsk I mükafat), “Qadınlar musiqidə” XII
Beynəlxalq bəstəkarlıq müsabiqəsində (Serbiya, I mükafat), ”XXI əsrin
istedadları” Gənc bəstəkarların müsabiqəsində (Qazaxıstan, I mükafat)
uğur qazanmışlar.
Estoniya Respublikasının Narva səhərində keçirilmiş İ.S.Bax adına
Beynəlxalq müsabiqədə Bakı şəhər R.Behbudov adına 2 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi Cavid Cəfərli, T.Quliyev adına 12 nömrəli
Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdləri Zərqələm Mehdiyeva və Ayla
Həsənova, R.Hacıyev adına 15 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdləri Emil Əhmədzadə, Nəzrin Nəzirli, Cəmil Sədizadə, Jalə Mailova,
Zəminə Kərimli və Fatimə Qabulzadə böyük uğurla iştirak etmişlər. Fortepiano solo və fortepiano ansamblı nominasiyaları üzrə şagirdlərimiz 5
birinci, 4 ikinci və 1 üçüncü mükafata layiq görülmüşlər.
Gürcüstandakı Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi və Mərkəzinin dəvətinə əsasən Abşeron rayon Xırdalan
şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllim və şagirdləri YUNESKO-nun
qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiş Novruz bayramı münasibətilə və dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlərdə iştirak etmək məqsədilə
müvafiq olaraq 2015-ci il 18-20 mart və 24-26 sentyabr tarixlərində Gür60

cüstana səfər etmişlər. Məktəbin xalq çalğı alətləri orkestri Tbilisi, Kutaisi, Marneuli, Qardabani və Bolnisi şəhər və rayonlarında yüksək səviyyədə təşkil olunmuş tədbirlərdə Azərbaycan klassik və xalq musiqisindən
ibarət konsert proqramları ilə çıxış etmişdir.
Nazirliyin maliyyə və təşkilatı dəstəyi ilə Bakı şəhər gözdən əlil
uşaqlar üçün 38 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin 13 nəfərdən ibarət
kollektivi 2015-ci il 20-25 aprel tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində
keçirilən əlil uşaqların "Gülən uşaq” adlı Beynəlxalq Festivalında iştirak
etmişdir.
2015-ci il 1-6 may tarixində Rusiya Federasiyasının Oryol şəhərində Qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş “MDB iştirakçısı dövlətlərinin
gəncləri arasında keçirilən X Delfi Oyunlarında Nazirliyin dəstəyi ilə 6
nominasiya üzrə Bakı şəhər 3 nömrəli uşaq incəsənət, T.Quliyev adına
12, R.Hacıyev adına 15, Niyazi adına 22, Bülbül adına Orta İxtisas musiqi məktəblərinin şagirdləri, Sumqayıt Musiqi Kollecinin və Azərbaycan
Milli Konservatoriyasının tələbələri ölkəmizi təmsil etmişlər. Sözügedən
oyunlarda Nicat Məsimov xalq çalğı alətləri nominasiyasında ikinci yeri
tutaraq gümüş medala və diploma, Emil Əhmədzadə (fortepiano) və Ləman Əsədova (violin) xüsusi diploma layiq görülmüşlər. Delfi Oyunları
çərçivəsində “Mədəniyyət və incəsənət sahəsində gənc istedadların üzə
çıxarılması və dəstəklənməsi” mövzusu üzrə keçirilən X Beynəlxalq Konfransda nazirliyin əməkdaşı iştirak etmişdir.
Nazirliyin dəstəyi ilə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbələri Cahandar Xanlarov, Ağayar Xanlarov (instrumental ifa) və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi Azər Səlimli
(xanəndəlik) Rusiyanın Həştərxan şəhərində keçirilmiş "Qızıl çölün səsləri" adlı V beynəlxalq etnomusiqi festival-müsabiqəsində iştirak etmişlər. 200-dən artıq iştirakçısı olan festival-müsabiqədə beynəlxalq münsiflər heyətinin qərarı ilə Ağayar Xanlarov və Cahandar Xanlarov “ənənəvi
xalq çalğı alətləri” nominasiyası üzrə müvafiq olaraq I və II dərəcəli diploma və laureat adına, Azər Səlimov isə solo oxuma (xalq mahnıları) nominasiyası üzrə III dərəcəli diploma və laureat adına layiq görülmüşlər.
İstedadlı gənclərin dəstəklənməsi və müvafiq sahələr üzrə yüksək
ixtisaslı kadrların hazırlanması çərçivəsində görülən işin davamı olaraq
2015-ci ildə istedadlı gənclərin xarici ölkələrin tədris müəssisələrində
təhsil almaları və tanınmış musiqiçilərin ustad dərslərində iştirak etmələri
üçün Nazirlik tərəfindən maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. Belə ki, əməkdar
artist Emil Məmmədov (fortepiano) Amerika Birləşmiş Ştatlarının
“Berklee” Musiqi Kollecində, Səddam Novruzbəyov (klarnet) Fransanın
“Ecole Normale de Musique de Paris” ali təhsil müəssisəsində, Rza Rzayev Türkiyənin Beykənd Universitetində (kinematoqrafiya və televiziya),
violin ifaçıları, Prezident təqaüdçüləri Elvin Xoca Qəniyev, Kamran
Ömərli və Cəmilə Qarayusifli müvafiq olaraq İsveçrənin Kalaidos Tətbiqi
Elmlər Universitetində, İspaniyanın Kraliça Sofiya adına Ali Musiqi
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Məktəbində və İsveçrənin Lozanna Ali Musiqi Məktəbində, gənc bəstəkar
Tahir İbişov Avstriyanın Qrats Musiqi və Teatr Universitetində təhsillərini davam etdirirlər. Rusiya Federasiyasının Samara vilayətində MDB
və Baltikyanı ölkələrin Beşinci Uşaq Musiqi Akademiyasında Nazirliyin
dəstəyi ilə Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdləri
Zərrin Əliyeva (violin) və Orxan Hüseynov (violonçel), Bakı şəhər L. və
M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdi
Xəyalə Cavadvend (fleyta) iştirak etmişlər. Tədbir çərçivəsində görkəmli
musiqiçilərlə görüşlər, ustad dərsləri və konsertlər keçirilmişdir.
Gənc violin ifaçısı, Prezident təqaüdçüsü Elvin Xoca Qəniyevin
2015-ci il 10-22 avqust tarixində Avstriyanın Zalsburq şəhərində professor Zahar Bronun ustad dərslərində iştirakına nazirlik tərəfindən maddi
dəstək göstərilmişdir.
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Turizm
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 2015-ci il ərzində təsdiq
olunmuş iş planına əsasən turizmin inkişafı istiqamətində ardıcıl işlər
görülmüş, iki və çoxtərəfli əməkdaşlıq sahəsində Hökumətlərarası Komissiyaların qəbul etdiyi sənədlərin icrası həyata keçirilmişdir. Çoxtərəfli
əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması və inkişaf etdirilməsinin turizm
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq, Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT), İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və onun müxtəlif institutları, o cümlədən COMCEC ,
Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və s. beynəlxalq təşkilatlarla turizm sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət davam
etdirilmişdir.
Hesabat dövründə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ)
çərçivəsində turizm üzrə işçi qrupun cari ilin 21-22 yanvar tarixində keçirilən 3-cü iclasında və 21-22 aprel tarixində keçirilən 4-cü iclasında Azərbaycan tərəfinin iştirakı təmin edilmişdir.
18-20 may tarixlərində Bakıda TDƏŞ çərçivəsində Turizm üzrə işçi
qrupun 5-ci iclası və üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin 2-ci Görüşü keçirilmişdir. Görüşdə Təşkilatın bu günədək gördüyü işlər, əldə olunmuş
nailiyyətlər, üzv ölkələrin fəaliyyətinin verdiyi nəticələr və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunmuş, üzv ölkələr arasında turizm sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi, Türk Dünyasının maddi və qeyri-maddi irsinin turizm vasitəsilə təbliği, həyata keçiriləcək birgə layihələr,
tədbirlər, dövlət və özəl sektor arasında birgə fəaliyyətin təşviqi məsələləri və s. istiqamətdə mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. Həmçinin, iclasda özəl sektor nümayəndələri arasında əməkdaşlığı təşviq etmək məqsədilə üzv dövlətlərin turizm şirkətləri assosiasiyaları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.
7-8 aprel tarixində İstanbul şəhərində (Türkiyə) keçirilən Qara Dəinz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Turizm sahəsində əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun iclasında, 23-24 aprel tarixində Lüsern şəhərində (İsveçrə) keçirilən "Lüsern Dünya Turizm Forumu"nda, 11-14 may tarixində Hayfa şəhərində (İsrail) keçirilən BMÜTT-nin Avropa üzrə Regional Komissiyasının 58-ci iclası və “Turizm təcrübəsinin artırılmasında
mobil texnologiyalar” mövzusunda seminarda, 23-24 iyun tarixində Seul
şəhərində (Cənubi Koreya) keçirilən Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatının İpək Yolu üzrə İşçi Qrupunun V iclasında, 16-17 sentyabr tarixində Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən “Xəzəryanı regionda turizmin inkişafı perspektivləri” adlı II Beynəlxalq Forum və beynəl63

xalq elmi-praktiki konfransda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi təmsil
olunmuşdur.
"Lüsern Dünya Turizm Forumu"nda Azərbaycan Respublikası "xüsusi qonaq ölkə" qismində ölkəmizi nazir müavini Nazim Səmədovun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil etmişdir. Forum çərçivəsində
Azərbaycan Hökuməti adından işgüzar nahar verilmiş, Forumun ikinci
günündə Azərbaycanın turizm potensialına dair video təqdimat nümayiş
olunmuşdur. Bununla yanaşı, Forumun keçirildiyi məkanda Azərbaycanın
turizm potensialının təbliği məqsədilə quraşdırılmış stend iştirakçılar tərəfindən xüsusi marağa səbəb olmuş və iştirakçılara reklam-çap məhsulları
paylanılmışdır. Əldə edilmiş razılaşmaya əsasən, Forumun ekspert qrupunun növbəti iclasının (WTFL Think Tank) 2016-ci ilin 05-07 mart tarixində Bakı şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Həmçinin, cari ilin 28-30 aprel tarixində Girne şəhərində (Şimali
Kipr) keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm üzrə işçi iclasında və iyun ayında Yantay (Çin) şəhərində keçirilən “Gourmand World
Cookbook Awards” müsabiqəsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı təmin edilmişdir. “Gourmand World Cookbook Awards” müsabiqəsində nazirliyin təşəbbüsü ilə 2014-cü ildə Böyük Britaniyanın “Saqi
Books” nəşriyyatında nəşr olunmuş “The Azerbaijani Kitchen” kulinariya
kitabı “Ən yaxşı Şərqi Avropa Mətbəx Kitabı” nominasiyasında qalib gələrək 1-ci yerə layiq görülmüşddür.
Hesabat dövründə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfidən Avropa Şurasının Mədəni Marşrut Layihələrindən biri olan “Yəhudi İrsi üzrə
Avropa marşrutu” beynəlxalq mədəni turizm layihəsi üzrə araşdırmalar
aparılmışdır. Adıçəkilən layihə Avropa Yəhudi Mədəniyyəti və İrsinin
Qorunması və Təbliğatı Assosiasiyasının (AEPJ) təşkilatçılığı ilə həyata
keçirilir. Hazırki dövrədək layihəyə Portuqaliya, İspaniya, İtaliya və Fransa kimi ölkələr qoşulmuş, həmçinin 22-yə yaxın Avropa ölkəsi tərəfdaş
qismində çıxış etmişdir. Layihəyə üzv olmaq məqsədilə Azərbaycanda
Yəhudi İrsi marşrutu üzrə müvafiq proqram hazırlanmış və Assosiasiyaya
təqdim olunmuşdur. Proqrama paytaxt Bakı ilə yanaşı, Quba, Qırmızı Qəsəbə, Lahıc, Qəbələ, Oğuz kimi regionların turizm potensialı barədə məlumat, həmçinin, orada fəaliyyət göstərən yerli sinaqoqlarla tanışlıq da
əlavə olunmuşdur. Qeyd edilməlidir ki, təqdim olunan proqram Assosiasiya tərəfindən məqsədəuyğun hesab edilmiş və www.jewishheritage.org
saytında yerləşdirilmişdir.
Hesabat ilinin 26 oktyabr tarixindən etibarən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Avropa Şurasının Mədəni Marşrut Layihələrindən biri olan
“Prehistoric Rock Art Trails” beynəlxalq mədəni turizm layihəsinə qoşulmuşdur. Hazırda bu mədəni marşruta İspaniya, Fransa, İtaliya, Norveç,
İsveç, Portuqaliya və İrlandiyanın 20-dən çox qayaüstü incəsənət abidələri daxil edilmişdir. Layihəyə üzv olmaq məqsədilə Qobustan Milli Tarix-Bədii qoruğu və Gəmiqaya Tarix-Bədii qoruğu haqqında ingilis və
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fransız dillərində ətraflı məlumat hazırlanmış və Assosiasiyaya təqdim
olunmuşdur. Təqdim edilmiş proqram Assosiasiya tərəfindən məqsədəuyğun hesab edilmiş və www.prehistour.eu saytında yerləşdirilmişdir.
Cari ilin 30 sentyabr tarixində Rusiya Federasiyasının Yekaterinburq şəhərində keçirilmiş VI Rusiya-Azərbaycan regionlararası forumunda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin iştirakı təmin edilmişdir. Sözügedən tədbir çərçivəsində Yekaterinburq şirkətlərinin iştirakı ilə B2B görüşlər keçirilmiş, ölkəmizin turizm potensialı ilə bağlı təqdimat göstərilmiş, eləcə də Azərbaycan və Rusiya turoperatorlarının birgə iştirakı ilə
dəyirmi masa təşkil edilmişdir.
Birləşmiş Millətlərin Ümumdünya Turizm Təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən "Turizm hekayələri" layihəsi üzrə ölkəmizdən bir neçə turizm məqaləsi müsahibəyə təqdim olunmuş və Lahıc qəsəbəsindən olan
Dadaş Əliyevin "Lahıcın imkanlar dili" hekayəsi seçilərək "Turizm hekayələri" kitabının ikinci buraxılışında nəşr edilmişdir.
Hesabat dövründə turizm haqqında qanunun yeni layihəsinin hazırlanması başa çatdırılmış, aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Yeni
qanun layihəsi ilə bağlı müvafiq qurumlardan gələn rəy və təkliflərin toplanaraq təhlil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 29 iyun 2015-ci
il tarixli, 247 nömrəli qərarı ilə "Turistlərə elektron viza almaq hüququnu
əldə etmək üçün Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən turizm
şirkətlərinin akkreditasiyadan keçməsi Qaydası" təsdiq edilmişdir. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 27.07.2015-ci il tarixli, 367 nömrəli əmrinə əsasən elektron turist
viza sistemindən istifadə etmək məqsədilə "Turistlərə elektron viza almaq
hüququnu əldə etmək üçün Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin akkreditasiyadan keçməsi Qaydası"nın 2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq işlər görülmüşdür. Belə ki, təqdim olunan sənədlərin düzgünlüyü yoxlanıldıqdan sonra ilkin müraciətlərə əsasən 55
turizm şirkətinin elektron viza sistemində akkreditasiyadan keçirilməsinə
dair qərar qəbul edilmişdir.
Hesabat dövründə turislərin ölkəmizə səfərləri zamanı sənədləşmənin qısa vaxtda həyata keçirilməsi məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi tərəfindən elektron turist vizalarının rəsmiləşdirilməsi müddətinin azaldılmasına dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə
təkliflə müraciət edilmişdir.
Mehmanxana və mehmanxana tipli yerləşdirmə vasitələrində göstərilən xidmət keyfiyyətinin artırılması və qiymətlərin tənzimlənməsi məqsədilə ulduz kateqoriyalarının müəyyən edilməsinin məcburiliyi ilə bağlı
aidiyyəti qurumların rəyləri alınmışdır. Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 609 nömrəli Fərmanının müvafiq bəndinə
uyğun olaraq ulduz kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsinin məcburi ol65

ması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 16
iyul tarixli 97 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması” Qaydasına müvafiq əlavə və dəyişikliyin
edilməsinə dair təklif məktubu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il
18 aprel tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 2015-ci il tarixli 609
nömrəli Fərmanının 4-cü bəndinə uyğun olaraq hazırlanmış AZS 7452015 “Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin təsnifatı, ulduz kateqoriyalarının müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirmədə meyarların tətbiq edilməsi” dövlət standartının yeni layihəsinə dair təkliflər AR Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim
edilmişdir.
Beynəlxalq turizm bazarının tələblərinə uyğun olaraq rəqabətqabiliyyətli turizm məhsulunun yaradılması, təşviqi, satışı və Azərbaycanın turizm məkanı kimi tanıdılması məqsədilə BMÜTT-nin tövsiyələrini, turizm sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini və mütəxəssislərimiz tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticəsini əsas tutaraq, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən yeni təkliflər Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasına təqdim edilmişdir.
Hesabat dövründə gələcəyə doğru atılan mühüm addımlardan biri
“2016-2025-ci illər üçün Azərbaycanda Turizmin İnkişaf Strategiyası”nın
layihəsinin aidiyyəti dövlət qurumları ilə razılaşdırılaraq təsdiq olunması
üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsidir.
Nazirliyin sifarişi ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi tərəfindən icra olunan “Turizm sektorunda müqayisəli üstünlüklərin
müəyyənləşdirilməsi və innovativ layihələrin qiymətləndirilməsi” layihəsinin 1-ci mərhələsi çərçivəsində 8 ölkənin (Yaponiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları, Rusiya Federasiyası, Latviya, Fransa, İtaliya, Gürcüstan və Türkiyə) təcrübəsi öyrənilmiş və 29 səhifədən ibarət olan tədqiqat Nazirliyə
təqdim edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində hər bir ölkənin təcrübəsi ayrıayrılıqda təhlil edilmiş və Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün konkret
hədəflər müəyyənləşdirilmişdir.
Dövr ərzində müxtəlif araşdırmalar aparılmış, turizm sahəsinə birbaşa və dolayı yolla təsiri olan bütün sahələr üzrə beynəlxalq təcrübə
təhlil edilmiş, turizm sənayesinin kompleks inkişafının təmin olunması
məqsədilə müvafiq təklif və tövsiyələr hazırlanmışdır. Sözügedən təklif
və tövsiyələr turizm sahəsində güzəştli vergi sisteminin tətbiqi, Azərbaycan üçün prioritet müəyyən edilmiş xarici ölkələrlə müvafiq uçuş aksiyalarının təşkil edilməsi, viza prosedurlarının daha da sadələşdirilməsi
istiqamətində işlərin görülməsi və bir sıra digər mühüm məsələləri əhatə
etmişdir.
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Marketinq Strategiyasına əsasən prioritet olaraq seçilmiş ölkələrdən
Azərbaycana gələn turistlərin sayına müsbət təsir etmək məqsədilə müvafiq araşdırma, təhlil və nəticələrə əsaslanmış uçuş aksiyalarının keçirilməsi məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Hava Yollarının nümayəndələrindən ibarət İşçi Qrupu yaradılmış və ortaq fəaliyyət
planı hazırlanmışdır.
Hesabat dövründə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim
edilən “Turizm müəssisələrinin fəaliyyətinə dair əsas göstəricilər”, “Mehmanxanaların fəaliyyətinə dair əsas göstəricilər”, “Ölkə sərhədini keçən
Azərbaycan və xarici ölkə vətəndaşları üzrə statistika müayinəsinin nəticələri” bülletenlərində əks olunan məlumatlar təhlil edilərək təkliflər
hazırlanmışdır.
Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Azərbaycan Respublikasına
2014-cü ildə gələn əcnəbi vətəndaşlar və ölkədən gedən yerli vətəndaşların sayına dair məlumatlar tərəfimizdən təhlil edilərək, ötən illərin müvafiq statistik məlumatları ilə müqayisə olunmuşdur. Bununla yanaşı,
Azərbaycanın marketinq strategiyasına əsasən Dövlət Sərhəd Xidməti
prioritet kimi qəbul edilmiş 15 ölkədən gələn xarici vətəndaşların sayı üzrə aylıq məlumatlar əsasında müvafiq təhlillər aparılmışdır.
Yay mövsümü ərzində mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərdə gecələyən yerli və xarici turistlərin sayının müəyyənləşdirilməsi
üçün respublikamızın turizm potensiallı bölgələrindən statistik məlumatar toplanmış və ötən illərin müvafiq statistik məlumatları ilə müqayisəli
təhlil olunmuşdur.
Turizm statistikasının daha dəqiq aparılması, bu sahənin mövcud
problemlərinin aidiyyəti qurumların birgə görüşləri, müzakirə və təklifləri
əsasında həll edilməsi məqsədilə yaradılmış İşçi qrupunun iki iclası keçirilmişdir. Tərkibinə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə yanaşı, Dövlət
Miqrasiya Xidməti, Dövlət Statistika Komitəsi, İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi və Mərkəzi Bankın nümayəndələrinin ibarət Qrupun ilk iclası
çərçivəsində turizmin ÜDM-dəki çəkisi, xarici turistlərin ölkəmizdəki
xərclərinin ölkə iqtisadiyyatında rolu, turizm sahəsinə qoyulan yerli və
xarici investisiyalar və bir sıra digər mühüm məsələlər müzakirəyə qoyulmuş, sözügedən sahə üzrə ən əsas göstəricilərin əldə edilməsi, metodlarının təkmilləşdirilməsinə dair müxtəlif təklif və ideyalar səsləndirilmiş və
tədbirlər planı hazırlanmışdır.
Ümumdünya Turizm Təşkilatının (BMÜTT) “Compendium of
Tourism Statistics” və “Yearbook of Tourism Statistics” kitablarında və
“UNWTO World Tourism Barometer” hesabatında Azərbaycana dair statistik məlumatlar mütəmadi olaraq qarşılıqlı razılaşdırılmış və yeni məlumatlar BMÜTT-yə təqdim edilmişdir.
Dövr ərzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyənin İstanbul
şəhərində (EMİTT), Almaniyanın Berlin (İTB) və Frankfurt (İMEX) şəhərlərində, Rusiyanın Moskva şəhərində (Conde Nast Traveller, MİTT),
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ABŞ-ın Nyu York şəhərində (The New York Times Travel Show), İspaniyanın Madrid şəhərində (Fitur), Qazaxıstanın Almatı şəhərində
(KİTF, KİHE), BƏƏ-nin Dubay şəhərində (ATM), Şərca şəhərində (2-ci
turizm səyahət bazarı ailəvi turizmin təbliğatı), Yaponiyanın Tokio şəhərində (JATA) və Fransanın Paris şəhərində (Top Resa), Böyük Britaniyanın London şəhərində (WTM) keçirilmiş beynəlxalq turizm sərgilərində iştirak etmişdir.
Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən “EMİTT 2015” beynəlxalq
turizm sərgisi çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və
“TÜRSAB”ın birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanı təmsil edən 25, eləcə də
Türkiyənin 100-ə yaxın turizm şirkəti və mehmanxana nümayəndələrinin
iştirakı ilə konfrans və ikitərəfli biznes görüşləri keçirilmişdir. Tədbirin
açılışında ölkəmizin turizm potensialını əks etdirən video çarx nümayiş
olunmuş daha sonra isə Azərbaycanın təqdimatı keçirilmişdir. Tədbir
çərçivəsində “TÜRSAB” və “AZTA” arasında əməkdaşlıq protokolu
imzalanmışdır.
“2nd Conde Nast Traveller Luxury Travel Fair” adlı işgüzar səyahət tədbirində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfdaş kimi çıxış etmişdir. Tədbirdə İtaliya, Türkiyə, Avstriya, Mərakeş, BƏƏ, İspaniya, Vyetnam və digər ölkələrdən 139 şirkət və mehmanxana təmsil olunmuşdur.
Hesabat ilinin 29 sentyabr – 02 oktyabr tarixlərində Fransanın Paris
şəhərində keçirilən "Top Resa" beynəlxalq turizm sərgisində ölkəmizi
nazir müavini Nazim Səmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
Sərgi zamanı ölkəmizin stendini Azərbaycanın Fransadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri cənab Elçin Əmirbəyov və Fransanın turizm naziri cənab Matthias Fekl ziyarət etmişdir. Bununla yanaşı, Fransanın Turizm Agentliklərinin Milli Assosiasiyasının (SNAV) prezidenti cənab Jan
Pyer Mas ilə mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Nazim Səmədov və
Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının (AZTA) idarə heyətinin üzvü Şirzad
Əfəndiyev arasında görüş keçirilmiş, əməkdaşlıq haqqında sənədin Bakı
şəhərində imzalanması barədə razılıq əldə olunmuşdur.
Sorbon Universitetinin Turizm üzrə Ali təhsil və Tədqiqatlar İnstitutunun (İREST) direktoru, YUNESKO-nun Turizm, mədəniyyət və inkişaf kafedrasının və UNITWIN- YUNESKO şəbəkəsinin əlaqələndiricisi
Maria Gravari-Barbas ilə keçirilən görüş zamanı müəllimlərin və tələbələrin mübadiləsi, ikili diplomların verilməsi, turizm sənayesi nümayəndələri üçün 4 aylıq kurslarda iştirak məsələləri üzrə danışıqlar aparılmışdır.
Həmçinin, cari ilin 02-04 aprel tarixində “Bakı Ekspo Mərkəzində”
XIV Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər sərgisi (AİTF-2015) keçirilmişdir.
42 ölkədən 371 şirkətin iştirak etdiyi sərgidə ölkəmizin turizm potensialının təbliği məqsədilə Azərbaycanın turizm potensiallı bölgələrinin
pavilyonları quraşdırılmış, həmçinin, nazirlik tərəfindən Qarabağ bölgəsinin pavilyonu hazırlanaraq ziyarətçilərin diqqətinə təqdim edilmişdir.
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Qarabağ pavilyonunda Şuşa, Ağdam, Füzuli və Bərdə rayonları təmsil
olunmuşlar.
Hesabat dövrünün 4 fevral tarixində Almaniyanın Münhen şəhərində Azərbaycanın turizm potensialının və milli mətbəx nümunələrinin təbliği məqsədilə tədbir həyata keçirilmişdir. Tədbir Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin Almaniyadakı Turizm təmsilçisi olan “Aviareps Tourism”
şirkəti tərəfindən təşkil olunmuşdur. Tədbirdə 25 nəfərdən ibarət Almaniyanın aparıcı turizm şirkətləri və media nümayəndələri iştirak etmişlər. Tədbir çərçivəsində ölkəmizin turizm potensialına dair 20 dəqiqəlik
təqdimat, həmçinin, ölkəmizin görməli yerlərinə dair kiçik sorğu keçirilmişdir. Daha sonra isə yerli aşbaz tərəfindən Azərbaycanın milli yeməkləri olan kükü, qutab, dolma, plov və şirniyyat nümunələri-şəkərbura,
paxlava hazırlanmış, tədbir iştirakçılarına təqdim olunmuşdur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycanın Almaniyada turizm nümayəndəliyi olan “Aviareps Tourism GmbH” şirkəti arasında
əməkdaşlıq çərçivəsində ölkəmizin turizm potensialını özündə əks etdirən
alman dilində yeni “Aserbaidschan” bələdçi kitabı hazırlanmış və 5000
ədəd tirajla nəşr olunmuşdur. Həmin bələdçi kitabı daha sonra “İTB
2015” beynəlxalq turizm sərgisində, Almaniyadan olan info-turlar zamanı
və digər alman dilli ölkələrdə keçiriləcək beynəlxalq tədbirlərdə istifadə
edilmişdir.
“İTB Berlin” beynəlxalq turizm sərgisi çərçivəsində 05 mart tarixində Azərbaycanın milli stendində “Happy hours” tədbiri keçirilmişdir.
“Aviareps Tourism” şirkəti tərəfindən 25 turizm şirkəti nümayəndəsinə
təqdimat keçirilmişdir. Həmçinin, sərgidən öncə və sərgi çərçivəsində
Berlin şəhərinin 47 reklam lövhəsində Azərbaycana dair reklam
yerləşdirilmişdir.
“İTB Berlin” beynəlxalq turizm sərgisindən öncə və sərgi çərçivəsində Almaniyanın 3 şəhərində (Frankfurt, Hamburq, Münhen) “guerilla”
kampaniyası keçirilmişdir. Kampaniya çərçivəsində 3 şəhərdə olan
avtobus, tramvay və metrolarda Azərbaycanın turizm loqosunu və
internet səhifəsini özündə əks etdirən reklam kartları (swing cards)
yerləşdirilmişdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə “Aviareps Tourism” şirkəti
arasında təsdiq olunmuş tədbirlər planına uyğun olaraq 05 – 12 sentyabr
2015-ci il tarixində Azərbaycanın turizm potensialının Almaniya mətbuatında işıqlandırılması məqsədilə Almaniyanın aparıcı KİV nümayəndələri üçün “Azərbaycanda spa və idman turizmi” mövzusunda press-tur
keçirilmişdir.
Həmçinin, Körfəz Ölkələrində Azərbaycanın təbliği məqsədilə nazirliyin əməkdaşlıq etdiyi “Atlantis Holidays” şirkəti Travel Trendz, Clickon, Destination of the World News jurnallarında Bakı, TravTalk, Josour
və WH&F jurnallarında Şahdağ, Time Out Dubai jurnalında Avropa
Oyunları haqqında məlumat yerləşdirilmişdir. Şirkət, həmçinin, 4-7 may
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tarixində Dubay şəhərində keçirilən “ATM” turizm sərgisində stendin
dizaynının müəyyən olunması və qurulmasında iştirak etmişdir.
Hesabat ilində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə “Euronews”
telekanalı arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən telekanalın əməkdaşları
cari ilin mart ayında keçirilən “Novruz” festivalı zamanı Bakıda və regionlarda səfərdə olmuşlar. Qeyd olunan tədbir haqqında müvafiq proqram hazırlanmış və “Euronews” telekanalında nümayiş edilmişdir. Həmçinin, muğam festivalı ilə bağlı reportaj hazırlanmışdır. Eyni zamanda
“Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu”, “Rostropoviç festivalı”, “Lahıc”, "Qafqazda Alman izləri", “I Avropa Oyunları” ilə bağlı
verilişlər adıçəkilən telekanalda yayımlanmışdır. Eyni zamanda “CNN”
telekanalında Azərbaycanın turizm potensialını və I Avropa Oyunlarını
əks etdirən reklam-çarxları nümayiş olunmuşdur.
Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq Elektron marketinq:
www.azerbaijan.travel saytının alman dili versiyası (www.aserbaidschantourismus.de) məzmun və funksionallıq baxımından daha da təkmilləşdirilmişdir. Fəaliyyət göstərən səkkiz turizm informasiya mərkəzinin
saytları hazırlanaraq (www.baku.azerbaijan.travel, www.guba.travel,
www.lankaran.travel,
www.zagatala.travel,
www.shamakhi.travel,
www.sheki.travel, www.ganja.travel və www.khachmaz.travel) Azərbaycan, rus və ingilis dillərində turistlərin istifadəsinə verilmişdir. Həmçinin,
bütün turizm informasiya mərkəzlərinin “facebook” sosial şəbəkəsində
səhifələri yaradılmışdır.
Azərbaycanın turizm məkanı kimi elektron təbliğatının qiymətləndirilməsi məqsədilə https://www.azerbaijan.travel internet səhifəsinin və
rəsmi “facebook” (https://www.facebook.com/www.azerbaijan.travel) səhifəsinin “Google Analytics” proqramı üzrə təhlili aparılmış, elektron təbliğatın gücləndirilməsi məqsədilə müvafiq təkliflər hazırlanmışdır. Rəsmi
“facebook” səhifəsinin onlayn təbliği kampaniyası keçirilmiş və səhifəni
izləyənlərin (like) sayı 53 000 nəfəri keçmişdir.
Birinci Avropa Oyunları ilə əlaqədar yaradılmış “Atletlər” kəndində Azərbaycanın mədəniyyətinin və əl sənətinin təbliği üzrə, “Media”
kəndində isə ölkəmizin turizm potensialının təbliği üzrə Mədəniyyət və
Turizm Mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəzin fəaliyyəti üçün ayrılmış ərazidə
müvafiq stendlər, turizm təbliğatının əyani şəkildə aparılması üçün promo
video-çarxların yayımlandığı monitorlar və bu kimi digər texniki avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Mərkəz, audio-bələdçi qulaqcıqları ilə təchiz edilmiş və 6 dildə təsvir olunan www.azerbaijan.travel saytı “touch-screen”
vasitəsilə xarici ziyarətçilərin xidmətinə verilmişdir.
Bakı I Avropa Oyunları zamanı istifadə olunması məqsədilə ingilis
və rus dillərində yeni “Parklar”, “Muzeylər, qoruqlar, qalereyalar” və
“Teatrlar, kinoteatrlar, konsert zalları” kitabçaları hazırlanmışdır. Hazırda
ümumilikdə 14 növdə reklam-çap məhsulları istifadə olunur. Oyunlar çərçivəsində ölkəmizə həsr edilən reklam-çap məhsullarının 19 məntəqədə
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qonaqlara paylanılması təşkil olunmuş, ümumilikdə 150 000-dən artıq
çap məhsulu paylanmışdır.
Cari ilin noyabr ayında Azərbaycanın turizm potensialının elektron
marketinq vasitələri ilə təşviqi, hədəf bazarlarında aidiyyəti kampaniyaların təşkili, xarici internet portallarında ölkəmizin turizm potensialının
təbliğ olunması və müvafiq layihələrin həyata keçirilməsi, eləcə də gəlmə
turizm üzrə marketinq tədqiqatlarının aparılmasında əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə olunması məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində turizm sahəsində elektron marketinq üzrə İşçi qrupu yaradılmışdır.
Azərbaycana turistlərin cəlb olunması, həmçinin, Argentinanın aparıcı turizm şirkətləri ilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və turizm imkanlarının tanıdılması
məqsədilə 05 – 10 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Argentinadakı Səfirliyi, “Türk Hava Yolları” və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Argentinanın aparıcı turizm şirkətlərinin nümayəndələrinin ölkəmizə tanışlıq səfəri təşkil olunmuşdur.
Azərbaycanın turizm potensialının Bosniya və Herseqovinada təbliği məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Türk Hava Yollarının
birgə təşkilatçılığı ilə cari ilin 15 – 18 aprel tarixlərində sözügedən ölkənin aparıcı turizm şirkətlərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə ölkəmizə info-tur
təşkil edilmişdir. Səfər çərçivəsində qonaqlar Bakının və Abşeronun tarixi
yerlərini ziyarət etmişlər.
Həmçinin, ölkəmiz haqqında müxtəlif mövzularda novellaların
hazırlanması və Fransada çap olunaraq təqdimatının həyata keçirilməsi
məqsədi ilə Azərbaycan-Fransa Dostluq Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə
Fransanın tanınmış 11 yazıçısından ibarət qrup Azərbaycanda səfərdə
olmuşdur.
Hesabat dövründə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 40 nömrəli
02.02.2015-ci il tarixli əmri ilə yaradılmış Qəbələ, İsmayıllı, Qusar və
Bərdə Turizm İnformasiya Mərkəzlərinin (TİM) Əsasnamələri təsdiq
edilmiş, rayon xəzinə orqanlarında xəzinə hesabları açılmış və fəaliyyətləri üçün zəruri tədbirlər görülmüşdür. Hazırda bu TİM-lər səmərəli
fəaliyyət göstərirlər.
Şamaxı və Lənkəran şəhər İcra Hakimiyyətləri ilə razılaşdırılmış
şəkildə TİM-lərin işinin təkmilləşdirilməsi, daha çox yerli və xarici turistlərə xidmət göstərilməsi məqsədilə onların əsas ofisi saxlanılmaqla, şəhərin mərkəzi küçəsində turizm informasiya köşkünün quraşdırılması ilə
bağlı layihələr həyata keçirilir. Bu layihələr uğurlu nəticə verəcəyi təqdirdə digər bölgələrdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı
ilə Azərbaycan Respublikasında yaşayan və təhsil alan 9-10-11-ci sinif
şagirdləri üçün iki mərhələdən ibarət olmaqla 17-24 mart və 16-19 noyabr
tarixlərində “Ölkəmizi tanıyaq” adlı maarifləndirici ekskursiya turları keçirilmişdir. Vətənpərvərlik hissinin aşılanması, bölgələrimizin tanıdılması
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və daxili turizmin dəstəklənməsində mühüm layihə hesab edilən maarifləndirici ekskursiya turlar zamanı şagirdlər ölkəmizin zəngin tarixi, mədəniyyəti və təbiəti, həmçinin, turizm potensialı ilə yerində əyani tanış olmaq imkanı əldə etmişlər.
Cari ilin 06-13 aprel tarixlərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə əməkdaşlığı çərçivəsində Türkiyədən dəvət olunmuş müəllimlər
tərəfindən Bakıdakı mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin 100dən artıq əməkdaşları üçün beş sahə üzrə (mehmanxana idarəçiliyi, qeydqəbul, xadiməçilik, masa xidməti və yeməklərin hazırlanması-mətbəxdə
qida gigiyenası) təlim-tədris kursları keçirilmişdir. Sonda kurslarda iştirak
edən 100-dən çox dinləyiciyə sertifikatlar təqdim edilmişdir.
Hesabat dövründə ölkəmizdə “I Avropa Oyunları”nın keçiriləcəyini
nəzərə alaraq, 03-10 mart tarixində Mingəçevir şəhərində Türkiyənin
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə mehmanxana idarəçiliyi, qeydqəbul, masa xidməti və xadiməçilik mövzularında tədris kursları keçirilmişdir. Kurslarda Mingəçevir şəhərinin mehmanxanaları ilə yanaşı, Gəncə və Naftalan şəhərlərindən olan mehmanxana əməkdaşları ilə birlikdə
110 nəfər dinləyici iştirak etmişdir.
Cari ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində turizm fəaliyyəti üçün müraciət etmiş 61 hüquqi və fiziki şəxsin təqdim edilmiş sənədlərinə baxılmış
və onlara turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) verilmişdir. Hazırda respublikada 284 turizm şirkəti fəaliyyət göstərir. Həmçinin, mehmanxana fəaliyyəti üçün müraciət etmiş 67 hüquqi və
fiziki şəxsin təqdim edilmiş sənədlərinə baxılmış və onlara mehmanxana
və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi
razılıq (lisenziya) verilmişdir. Hazırda respublika ərazisində 340 hüquqi
və fiziki şəxs Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) alaraq
fəaliyyət göstərir.
Hesabat dövrünün 11 fevral tarixində “Hilton Baku” mehmanxanasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Xarici İşlər Nazirliyinin,
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin və akkreditasiyadan keçmiş turizm şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə elektron viza rəsmiləşdirilməsi məsələlərinə dair görüş keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2011-ci il tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”yə və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi
və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 714-IVQ nömrəli Qanuna uyğun olaraq,
2015-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 13.07.201513.08.2015-ci il tarixlərində regionlarda fəaliyyət göstərən mehmanxana
və mehmanxana tipli obyektlərdə yoxlamalar keçirilmişdir.
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi
ilə 13.07.2015-ci il tarixində keçirilən Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin
birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunan iclasında ölkə başçısı tərəfindən turizm sahəsinin
inkişafı üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qarşısında qoyulan
vəzifələrin icrası məqsədilə qiymətlərin tənzimlənməsi, xidmət keyfiyyətinin artırılması eləcə də qanunsuz müdaxilələrin qarşısının alınmasına
dair müvafiq qanun layihələri və təkliflər aidiyyəti qurumlara təqdim
edilmişdir.
Hesabat dövründə ölkəmizdə Turizm infrastrukturunun və turizm
məhsullarının inkişaf etdirilməsi, eləcə də yeni məhsulun yaradılması
məqsədi ilə müxtəlif xarici dillərdə səlis danışan və ölkəmizin iqtisadiyyatı, mədəniyyəti və tarixi haqqında ətraflı məlumata malik olan bələdçilərin hazırlanması Turizm və Menecment Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Bələdçi-tərcüməçilər üzrə Attestasiya Komissiyası” tərəfindən həyata keçirilir. Cari ildə kursları uğurla keçən 6 nəfərə bələdçilik
kartı təqdim olunmuşdur.
Turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi naminə atılam mühüm addımlardan biri də Azərbaycanın milli mətbəxinin, xüsusilə səhər yeməyi ənənələrinin Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti və qeyri-maddi irs nümunəsi kimi təqdim və təbliğ edilməsi məqsədilə “Azerbaijan breakfast”
(AB) milli səhər yeməyi kompleksinin menyusu, standart hazırlanma texnologiyaları və onun mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər və turistlərə xidmət göstərən iaşə müəssisələrində tətbiqinə dair layihə, həmçinin, tətbiq qaydaları hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçirilmiş və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müstəsna hüquqları tanınmışdır.
Ölkəmizdə gəlmə turizminin inkişaf etdirilməsi, mövcud problemlərin həll olunması və gələcəkdə bu sahədə görüləcək işlərlə bağlı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası arasında
da mütəmadi görüşlər keçirilmiş, Assosiasiyanın üzvlərinin verdiyi təkliflər təhlil edilərək Nazirlik tərəfindən müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
Daxili turizmin dəstəklənməsi və təbliğ edilməsi, respublikamızda
fəaliyyət göstərən mehmanxana və turizm şirkətlərinin təklif etdiyi ölkədaxili, həmçinin, “Novruz turu” paketlərinin əlverişli şərtlərlə şəhərimizin
sakinlərinə və qonaqlarına təqdim olunması məqsədilə cari ilin 21 fevral
tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının (AZTA) təşkilatçılığı ilə “II Mövsüm Səyahət Yarmarkası” keçirilmişdir. 2015-ci ilin 14 noyabr tarixində isə “Yeni il turu”
paketlərinin təqdim olunması məqsədilə “III Mövsüm Səyahət Yarmarkası” keçirilmişdir.
Yaşıl kənd turizminin inkişafını təmin etmək üçün Avropa Komissiyasının “Texniki Yardım və İnformasiya Mübadiləsi Aləti” (TAİEX)
proqramı üzrə 2015-ci ilin 12-16 oktyabr tarixlərində Finlandiyadan və
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İspaniyadan olan ekspertlər ölkəmizdə səfərdə olmuşlar. Səfər çərçivəsində ölkəmizdə turizm şirkətlərinin, aidiyyəti dövlət qurumların (ATMU,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi), Kənd Yaşıl Turizminin İnkişafına
Dəstək İctimai Birliyinin və yerli icmaların nümayəndələri (Lahıc qəsəbəsi) ilə görüşlər keçirilmiş və bu sahədə Avropa təcrübəsi ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparılmış, müvafiq işlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycanda kənd yaşıl turizminin inkişaf etdirilməsi, həmçinin
qonaq evi sahiblərinin göstərdikləri xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və çeşidinin genişləndirilməsi məqsədilə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi tərəfindən Kənd Yaşıl Turizminin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi üçün internet portalının hazırlanması ilə bağlı müvafiq işlər həyata
keçirilir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Naftalan şəhərində “Gəncəbasar bölgəsində turizmin mövcud vəziyyəti və
bölgənin turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə turizmin inkişafının gücləndirilməsi haqqında” cari ilin 29 aprel tarixində keçirilmiş
Kollegiya İclasında sağlamlıq turizmi üzrə fəaliyyət göstərən mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin Azərbaycan Sağlamlıq və Termal
Turizminə Dəstək İctimai Birliyinə üzv olması və müvafiq niyyət protokolu imzalanmışdır.
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Beynəlxalq əməkdaşlıq
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən davamlı və dayanıqlı dövlət siyasətinin mühüm
tərkib hissəsindən biri də mədəniyyət və turizm sahəsində beynəlxalq
əlaqələrin qurulması, inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Ölkə rəhbərliyi
tərəfindən dünya ölkələri ilə müxtəlif sahələrdə qurulan əməkdaşlıq,
qarşılıqlı siyasi-mədəni əlaqə və yaradılan etimad, dostluq mühiti, demokratiya, humanizm dəyərlərlərinə loyallığın nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bu mənada mədəniyyət və turizm sferasında da beynəlxalq
əməkdaşlıq günü-gündən daha geniş vüsət alır. Tam qətiyyətlə demək
mümkündür ki, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm sahələrində xarici siyasət strategiyasının əsas prioritetləri olan həm ikitərəfli,
həm də çoxtərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması ilə hesabat
dövründə nazirlik tərəfindən mühüm layihələr, tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
Belə ki, Nazirliyin əməkdaşları MDB iştirakçı ölkələrinin mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq üzrə əsas Tədbirlər Planının layihəsinin müzakirəsi üzrə ekspert qrupunun 11-15 yanvar tarixində Belarus Respublikasında baş tutan iclasında iştirak etmişlər. İclasda MDB iştirakçı ölkələrinin mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq üzrə əsas Tədbirlər Planının layihəsi və hər ölkənin həmin layihəyə daxil edilməsi məqsədilə təqdim etdiyi təkliflər müzakirə olunmuşdur.
Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi mədəniyyət və sivilizasiyalararası dialoq siyasətini və təcrübəsini beynəlxalq aləmdə təbliğ etmək
məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, YUNESKO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı və Ümumdünya Turizm Təşkilatının birgə təşkilatçılığı
ilə BMT-nin Baş Qərargahında və Nyu-York şəhərində "Bakı prosesi" və
3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun təqdimat mərasimlərində iştirak etmək, həmçinin bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşlərin keçirilməsi məqsədilə cari ilin 26-31yanvar tarixində mədəniyyət və turizm
naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olmuşdur. Səfərin ilk günü 26 yanvar tarixində
BMT-nin baş katibi Ban-Ki-moon ilə görüşdə Azərbaycan-BMT münasibətləri, BMT sisteminə daxil olan təşkilatlar, YUNESKO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatı,
BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. Görüş zamanı ölkə Prezidentinin uğurlu dövlət
siyasəti nəticəsində Azərbaycanın regionda həyata keçirilən bütün strateji
layihələrin lideri, müxtəlif mədəniyyət və dinlərin birgə yaşama ənənə75

lərinin tarixən bərqərar olduğu vurğulanmışdır. Baş katib Ban-Ki-moon
Azərbaycanın 2012-2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü kimi dünyada sülhə və əməkdaşlığa töhfə verdiyini, xüsusilə
cənab Prezident İlham Əliyevin Şuranın iclasına peşəkarlıqla sədrlik etməsinin onda xoş təəssürat yaratdığını diqqətə çatdırmışdır.
Yanvarın 28-də Nyu-Yorkun tarixi və mötəbər binalarından biri
olan "Seynt Recis" mehmanxanasında Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, ölkəmizin ABŞ-dakı səfirliyi və Etnik Anlaşma Fondunun
birgə təşkilatçılığı ilə "Bakı prosesi" və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunun təntənəli təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə
dini, siyasi və mədəniyyət xadimləri, akademik dairələrin təmsilçiləri iştirak etmişlər. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2008-ci ildə əsası qoyulmuş "Bakı prosesi" haqqında iştirakçılara məlumat verildi. Qeyd olundu ki, hər bir dövlətin başlıca məqsədlərindən biri öz vətəndaşları üçün təhlükəsiz, müxtəlif etnik,
dini azlıqlar və qruplar arasında qarşılıqlı etimad, hörmət və tolerantlıq
prinsiplərinin hökm sürdüyü cəmiyyətin qurulmasıdır. Belə ki, Azərbaycanın yəhudi icmasının əsrləri əhatə edən sülh və tolerantlıq tarixinin nümunəvi olduğu, Azərbaycan rəhbərliyinin tolerantlıq ənənələrini daim
təşviq etdiyini, buna önəmli töhfə verdiyi, həmçinin Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması iştirakçıların diqqətinə çatdırıldı. Tədbir iştirakçıları 2015-ci ilin may ayında Bakıda keçiriləcək 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət
edildi. Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti Ravvin Mark Şnayr Azərbaycanın tolerantlıq məkanı olması barədə geniş məlumat verdi və bu ənənələrin ABŞ-da təbliğ edilməsinin vacibliyini vurğuladı. Tədbir çərçivəsində "Bakı prosesi" sərgisi, Dünya Forumunun işindən bəhs edən film nümayiş olundu və tədbir ABŞ-da təhsil alan Əməkdar artist Emil Əfrasiyabın konserti ilə davam etdirildi.
Həmin tarixdə gerçəkləşən 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunun Beynəlxalq İşçi Qrupunun görüşündə tədbirin yekun
proqramının cari ilin fevral ayının 15-nə kimi başa çatdırılması qərara
alındı.
BMT-nin mənzil-qərargahında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən qlobal prosesə və Dünya Forumuna həsr olunan mərasimdə
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev tədbir iştirakçılarını cari ilin 18-19 may tarixində Bakıda keçiriləcək
3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət etdi.
Hesabat dövrünün 1-8 fevral tarixində Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT), YUNESKO və Kamboca Hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən "Turizm və Mədəniyyət üzrə Dünya
Konfransı: Yeni Əməkdaşlığın Qurulması" adlı tədbirdə iştirak etmək
məqsədilə nazir müavini Nazim Səmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti Kamboca Krallığının Siem Reap şəhərində səfərdə olmuşdur.
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Turizm və mədəniyyət sahələrinə həsr edilmiş konfrans “Nazirlərin
Dialoqu” sessiyasından və digər tematik sessiyalardan ibarət idi. Konfrans çərçivəsində keçirilən sessiyalarda müzakirə olunan məsələlərlə dair
Azərbaycanın mövqeyi və mövzu ilə bağlı təcrübəsi diqqətə
çatdırılmışdır.
Turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq və digər mövzuları
müzakirə etmək məqsədilə Azərbaycan nümayəndə heyəti BMÜTT-nin
Baş katibi Taleb Rifai və Kamboca, Bolqarıstan, Çin, Vyetnam, Hindistan, Tailand, Seyşel adaları, Litva, Meksika, Yaponiya, Rusiya Federasiyasından olan mədəniyyət və turizm nazirləri, turizm sahəsinə məsul
olan vəzifəli şəxslər və turizm agentliklərinin rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirmişdir. Görüşlər zamanı ikitərəfli əməkdaşlıq, mədəniyyət və
turizm sahələrinin qlobal şəkildə inkişaf etdirilməsinin perspektivləri müzakirə edilmişdir. Həmçinin müzakirələrin ən mühüm mövzularından biri
Azərbaycan tərəfindən BMÜTT çərçivəsində hazırlanmış “Münaqişə zonalarının təbliğinin və turizmin qanunsuz məqsədlər üçün istifadəsinin
qarşısının alınması” adlı qətnamə olmuşdur.
Cari ilin 19-20 fevral tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin növbəti iclası keçirilmişdi. İclasda Nazirliyin əməkdaşının iştirakı
təmin edilmişdir. İclas zamanı digər məsələlərlə yanaşı yeni yaradılacaq
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun təsis sənədləri müzakirə edilmiş və
sual doğuran məqamlar razılaşdırılmışdır. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstandan olan nümayəndələrin
birgə görüşündə "Lavaş" çörəyinin bişirilmə ənənəsi region ölkələrinin
birgə mətbəx irsi kimi YUNESKO-ya təqdim edilməsi məqsədlə, Nazirliyin müvafiq əmrinə uyğun olaraq "Lavaş" çoxmillətli faylının hazırlanması üçün 16-17 mart 2015-ci il tarixində Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və İranın ekspert və nümayəndələrinin Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyində görüşü keçirilmişdir. Görüş zamanı “Lavaş” çoxmillətli nominasiyasının yekun mətni razılaşdırılmış və zəruri sənədlər təqdim olunmuş, nominasiya ilə bağlı video-film nümayiş etdirilmişdir.
“Lavaş” faylı ilə yanaşı Azərbaycanın mətbəx nümunələrindən biri olan
“Dolma”, həmçinin “Yallı” rəqsi və “Lahıc” əl işləri sənəti YUNESKOnun müvafiq siyahılarına təqdim olundu.
24 mart 2015-ci il tarixdə Parisdə YUNESKO-nun Mədəniyyətlərin
yaxınlaşması üzrə Beynəlxalq Onillik (2013-2022) Toplantısı keçirilmişdir. Tədbirdə mədəniyyətlərin yaxınlaşması proqramının həmmüəlliflərindən olan Qazaxıstanın YUNESKO yanında Daimi nümayəndəsi səfir cənab Nurlan Danenov çıxış edərək mədəniyyətlərarası əməkdaşlığın vacibliyini qeyd etmiş və proqramın bu istiqamətdə mühüm rola malik olduğunu, eləcədə cari ilin 18-19 may tarixində Bakıda keçiriləcək 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun belə təşəbbüslərin təbliği
və təşviqi üçün geniş imkanlar yaradacağını bildirmişdir.
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Hesabat dövrünün 15 aprel tarixində YUNESKO və Beynəlxalq
Türk Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə YUNESKO-nun Baş Qərargahında “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının alman dilinə tərcümə olunmasının 200 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq forumda nazir müavini Sevda Məmmədəliyevanın rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
21-22 aprel tarixində YUNESKO-nun İcraiyyə Şurasının Plenar
Sessiyası çərçivəsində Bakı Prosesi və Bakıda təşkil olunacaq 3-cü
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun Təqdimatı keçirilmişdir. Təqdimatı açan Şuranın sədri səfir Məhəmməd Əmr ölkəmizin təşəbbüsünün dünyada sülh və əməkdaşlığa xidmət etdiyini qeyd etmişdir.
Daha sonra geniş təqdimatla çıxışı edən mədəniyyət və turizm naziri
Əbülfəs Qarayev Bakı prosesi və Forumun ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən dünya mədəniyyətləri arasında dialoq və anlaşmanı təşviq
etmək məqsədilə irəli sürülən təşəbbüs olduğunu, ölkəmizin belə məsələlərdə körpü rolu oynadığını, xalqımızın multikultural tərkibli zəngin mehriban birgəyaşama ənənələrinə sahib olduğunu və bu kimi ənənələrimizin
dünya ictimaiyyəti ilə bölüşmək istədiyimizi diqqətə çatdırdı. Mədəniyyət
və turizm naziri Əbülfəs Qarayev cənab Prezidentin Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsini 2010-cu ildə BMT Baş
Assambleyasında çıxışı zamanı bəyan etməsinin beynəlxalq ictimaiyyətin
sülh və dialoq şəraitində, irqi, dini, milli fərq qoyulmadan yaşamaq üçün
bir çağırış olduğunu, Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyridaimi üzvü olduğu zaman da bu prinsiplərə sadiqliyini öz fəaliyyəti ilə
sübut etdiyini bildirdi.
Cari ilin 31 may – 5 iyun tarixində Avropa Şurasının Mədəniyyət,
irs və landşaft məsələləri üzrə Rəhbər Komitəsinin 4-cü iclasında iştirak
etmək məqsədilə nazir müavini Sevda Məmmədəliyevanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Fransanın Strasburq şəhərində səfərdə olmuşdur. İclas zamanı "Kinematoqrafiya istehsalı üzrə Konvensiya"ya edilən dəyişikliklərin ilkin versiyası Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi tərəfindən təsdiqlənməsi üçün müzakirəyə çıxarıldı və razılaşdırıldı.
Hesabat dövrünün 18-19 may tarixində Azərbaycan Respublikası
Prezidenti cənab İlham Əliyevin himayəsi və YUNESKO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Ümumdünya Turizm Təşkilatı (BMÜTT), Avropa
Şurası və İSESKO-nun tərəfdaşlığı ilə "Mədəniyyəti ortaq təhlükəsizlik
naminə paylaşaq" mövzusunda III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun Bakı şəhərində təşkil olunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışından
öncə mayın 17-də forum çərçivəsində Yeni Bulvarın Dövlət Bayrağı
Meydanına yaxın bir ərazidə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə “Sülh ağacı”nın açılış mərasimi baş
tutdu. Həmin gün ictimaiyyətə daha ətraflı məlumatın təqdim olunması
məqsədilə mətbuat konfransı təşkil edildi. Mətbuat konfransında
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Azərbaycan dövləti və şəxsən Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2008-ci
ildə mədəniyyətlər arasında dialoqun qurulması məqsədilə “Bakı prosesi”
təşəbbüsü irəli sürüldüyü diqqətə çatdırıldı.
Mayın 18-i Heydər Əliyev Mərkəzində III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılış mərasimi keçirildi. Mərasimdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev açılış nitqi ilə çıxış etdi. Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin,
həmçinin Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əhəmiyyətindən danışan cənab Prezident sabitlik məkanına çevrilən Azərbaycanda təkcə iqtisadi inkişafa və islahatlara deyil, xalqlararası təmaslara da
sərmayə yatırıldığını vurğuladı. Cənab Prezident qeyd etdi ki, “Bakı prosesi” 2008-ci ildə bizim təşəbbüsümüzlə başlamışdır və ilk belə hal idi ki,
Avropa Şurasının mədəniyyət nazirlərinin iclasına İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nazirləri dəvət edilmişdi. Bu gün mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq, multikulturalizmə aid məsələlər “Bakı prosesi”nə
daxildir.
Açılış mərasiminə qatılan BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali
nümayəndəsi Nasir Əbdüləziz əl-Naser, YUNESKO-nun Baş direktoru
İrina Bokova, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi İyad bin Amin
Mədəni, İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tüveycri,
BMÜTT-nin Baş katibinin turizm və sülh üzrə müşaviri Amr AbdelQaffar çıxış edərək tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan
dövlətinə və şəxsən cənab Prezidentə təşəkkürlərini bildirdilər. Eyni zamanda BMÜTT-nin Orta Şərq üzrə regional direktoru tərəfindən Baş katib Taleb Rifainin təbrik məktubu oxundu.
III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu işini “Mədəniyyəti ortaq təhlükəsizlik naminə paylaşaq: Müasir dövrdə yumşaq güc
və müxtəlifliyin müsbət cəhətlərinə töhfələr” mövzusunda birinci plenar
iclasla davam etdirdi.
Böyük Britaniyanın Koventri Universitetinin İnam, Sülh və Sosial
Əlaqələr Mərkəzinin icraçı direktoru, professor Mayk Hardinin moderatoru olduğu plenar iclası açan nazir Əbülfəs Qarayev çıxış edərək bildirdi
ki, mədəni müxtəlifliyin və mədəniyyətlərarası dialoqun beynəlxalq gündəlikdə saxlanılması insanların təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu Forumun qarşısında duran ən əsas missiya da mədəniyyətin
paylaşılmasının qlobal təhlükəsizlikdə rolunu araşdırmaqdır. Bu mənada
yumşaq gücün aparıcı qüvvəsi kimi mədəniyyətə daha geniş prizmadan
baxılmalıdır.
Plenar iclasda həmçinin, YUNESKO Baş direktorunun sosial və
humanitar elmlər üzrə müavini Nada Əl-Nəşif, Avropa Şurasının Demokratik vətəndaşlıq və iştirak şöbəsinin direktoru Jan-Kristof Ba, Fransa Senatının üzvü xanım Natali Qule, Parisin 7-ci rayonunun meri, Avropa
Parlamentinin üzvü xanım Rəşidə Dati, Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri Səməd Seyidov,
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ABŞ-da fəaliyyət göstərən Etnik Anlaşma Fondunun sədri Rabbi Mark
Şnayer, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı
ilə iş üzrə nümayəndəsi, xüsusi işlər üzrə səfir Konstantin Şuvalov Bakıda
keçirilən bu Forumu mədəniyyətlərarası dialoqa töhfə vermək üçün gözəl
bir fürsət kimi qiymətləndirib,Azərbaycanın mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoq quruculuğunda rolunu xüsusilə vurğulamışlar.
Plenar iclasdan əlavə Forum çərçivəsində “Multikulturalizm: Gələcək vəd edən həqiqətlər”, “İpək yolu – dialoq və fikir mübadiləsi üçün
ilkin istiqamətlər: “İpək yolu” təşəbbüsü və bu təşəbbüsün hazırkı dövrdə
mədəniyyətlərarası dialoq üçün yaratdığı imkanlar”, “Xalqlar, mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında tolerantlıq, anlaşma və dialoqun təşviqi
naminə bir vasitə kimi turizmin imkanlarından yararlanmaq”, “Təhsil
vasitəsilə birgə yaşamağı öyrənmək: Siyasətdən təcrübəyə mövzularında
seminarlar təşkil edilmişdir.
Mayın 18-i axşam Heydər Əliyev Sarayında forumun iştirakçıları
üçün mədəniyyətlərin dialoq fəlsəfəsini özündə əks etdirən xüsusi mədəni
proqram “İşıq qayıdır” adlı xoreoqrafik tamaşa göstərildi.
Forumun ikinci günü – mayın 19-u Dünya Mədəniyyət və Turizm
Nazirlərinin II toplantısı keçirildi. “2015-ci ildən sonrakı dünyanın inkişaf
proqramında mədəniyyət və davamlı inkişaf” mövzusuna həsr edilmiş budəfəki toplantı iki dəyirmi masadan ibarət idi. Toplantıda müxtəlif ölkələrdən nazirlər və dövlət qurumlarının təmsilçiləri, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, TÜRKSOY kimi beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri iştirak etmişlər.
“Ümumi qlobal gündəmin formalaşdırılması: Mədəniyyətlər arasında inam və uzlaşma yaratmaqda beynəlxalq təşkilatların rolu” adlı plenar
iclas və paralel olaraq “Mədəniyyətlərarası əlaqələrdə incəsənət və irsin
rolu”, “Demokratik mədəniyyət şəriştəsi”, “Gənclərin fərqli ifadə vasitələrinin köməyi ilə müxtəlifliyə hörmət və ehtiramı”, “Gənclər – sosial
dəyişikliyin təmsilçiləri: Sülh və dialoq prosesinə töhfə verənlər”,
“Mədəniyyətlərarsı dialoq naminə müsəlman dünyasının dini rəhbərləri
ilə tərəfdaşlıq”, “Gənclərin gələcəyə təsiri: İctimai medianın məsuliyyətli
və konstruktiv istifadəsi”, “Mədəniyyətlərarası anlaşmanı möhkəmləndirmək üçün gənclər hərəkətliliyinin təşviqi: “Gənclər kartı” layihəsi ilə
uğurlu təcrübə” mövzusunda seminarlar keçirildi.
Forum çərçivəsində ilk dəfə 40-dan çox ölkədə YUNESKO-nun
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq üzrə kafedra müdirlərinin akademik toplantısı keçirildi. Toplantının bağlanış mərasimi ADA Universitetində təşkil edildi.
Hesabat dövrünün 27-29 may tarixində Xorvatiyanın Rovin şəhərində Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatının İcraiyyə Şurasının 100-cü sessiyasında iştirak etmək üçün nazir Əbülfəs Qarayevin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rovin şəhərində səfərdə oldu. İclas
zamanı BMÜTT-nin Baş Katibinin beynəlxalq turizmdə mövcud vəziy80

yət, gələcək meyllər, təşkilatın maliyyə durumu, 2014-2015-ci illər üçün
fəaliyyət proqramının icrası və s. məsələlərlə bağlı məruzəsi dinlənildi.
"Turizmdə innovasiya: mövsümiliyə üstün gəlməyin yeni yolları" mövzusunda keçirilmiş budəfəki sessiya zamanı müzakirə edilən əsas məsələlərdən biri 2016-2017-ci illərdə Dünya Turizm Gününün mövzuları və
keçiriləcəyi yerin müəyyən olunması oldu.
Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatının
2014-cü ilin oktyabrında Səmərqənddə keçirilmiş 99-cu iclasına "Münaqişə zonalarının turizm sahəsində qanunsuz təbliğinin qarşısının alınması"
məqsədilə qətnamə layihəsi təqdim etmişdir. Şuranın iclasında məsələyə
Dünya Turizm Etikası Komitəsi tərəfindən tövsiyə şəklində növbəti 100cü Sessiyasında qərar əsasında baxılması qərarı verildi.
BMÜTT-nin İcraiyyə Şurasının 2015-ci ilin 28-29 may tarixində
keçirilmiş 100-cü sessiyasında məsələ gündəliyə daxil edilmiş və müzakirə edilmişdir. Əbülfəs Qarayev tədbirdə çıxış edərək ölkəmizin təqdim etdiyi sənədin mahiyyətini və əhəmiyyətini Şuranın üzv ölkələri üçün
açıqlamış və bildirmişdir ki, bu sənəd beynəlxalq hüquqa və ölkələrin
suveren hüquqlarının qorunmasına, həmçinin Birləşmiş Millətlər Ümumdünya Turizm Təşkilatının qəbul etdiyi Qlobal Turizm Etik Kodeksinin
prinsiplərinə əsaslanır.
Tədbir zamanı Ermənistan nümayəndə heyəti iki dəfə söz alaraq bu
qərarın qəbul edilməsinin təşkilatın səlahiyyəti çərçivəsində olmadığını
və məsələnin siyasi xarakter daşımasını qeyd etməsinə baxmayaraq, qarşı
tərəfə qətnamənin və onunla bağlı qərarın beynəlxalq hüquqa əsaslandığını və bu məsələnin turistlərin təhlükəsizliyi və ölkələrin suveren hüquqlarının qorunması baxımından olduqca əhəmiyyətli olduğunu, Ermənistanın bir işğalçı ölkə kimi narahatlığının başa düşüldüyü diqqətə çatdırılmışdır. Müzakirələrdən sonra şura üzvlərinin dəstəyi ilə ölkəmizin təqdim
etdiyi qərar mətni qəbul edilmişdir. Qərarda bütün turizm fəaliyyətləri
Turizm üzrə Qlobal Etika Kodeksinə, həmçinin BMT-nin Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq etika prinsiplərinə uyğun
həyata keçirilməsi qeyd olunur.
Beləliklə, ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan münaqişə zonalarının turizm məqsədilə təbliğinin və turizmin qanunsuz məqsədlərlə istifadəsinin qarşısının alınması üçün beynəlxalq sənəd qəbul edilmişdir. Sənədə əsasən Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin, Dağlıq Qarabağ regionunun beynəlxalq turizm sərgilərində və digər
tədbirlərdə təbliği ilə mübarizədə ölkəmiz beynəlxalq rıçaq əldə
olunmuşdur.
Həmçinin, səfər çərçivəsində Argentinanın turizm naziri Enrike
Meyer ilə görüşdə Azərbaycan ilə Argentina arasında turizm sahəsində
əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edildi. Görüşün nəticəsi olaraq,
Azərbaycan Respublikası və Argentina Respublikası arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalandı.
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Hesabat dövrünün 27 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının
mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev İSESKO nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir. Görüş zamanı cari ilin 23-27 noyabr tarixlərində
Bakıda keçiriləcək İSESKO-nun 12-ci Baş konfransı və İcraiyyə Şurasının sessiyasının təşkilati məsələləri müzakirə edilmiş, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və Birinci xanım
Mehriban Əliyeva tərəfindən İslam dünyasında həmrəyliyə, əməkdaşlığın
inkişafına və islam mədəni irsinin qorunmasına göstərilən xüsusi diqqət
vurğulanmış və tədbirlərin təşkili ilə bağlı tələbləri əks etdirən sənəd
imzalanmışdır.
13-16 sentyabr tarixində Uruqvay Şərq Respublikası xarici işlər nazirinin müavini Xose Luis Kanselanın, həmçinin 20-22 sentyabr tarixində
Argentina Respublikası xarici işlər və etiqad nazirinin müavini Eduardo
Zuainin ölkəmizə səfəri təşkil edilmişdir. 16 və 22 sentyabr tarixlərində
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev hər iki ölkənin xarici işlər nazirinin müavinlərini qəbul etmiş və görüşlərin nəticəsi olaraq “Azərbaycan Respublikası ilə Uruqvay Şərq Respublikası arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” və
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Argentina Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”
imzalanmışdır.
Cari ilin 28 sentyabr tarixində Serbiya Respublikasının Baş nazirinin müavini, ticarət, turizm və telekommunikasiya naziri Rasim Lyayiçin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev tərəfindən qəbul edilmişdir. Qeyd
olunan tarixdə Azərbaycan Respublikası və Serbiya Respublikası arasında
ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 4-cü
iclasında mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva
iştirak etmişdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası çərçivəsində cari ilin 1 oktyabr tarixində Sivilizasiyalar Alyansının Nazirlər Toplantısı keçirilmişdir. Toplantıda yüksək səviyyəli rəsmilər çıxış edərək
BMT Sivilizasiyalar Alyansının əhəmiyyətini qeyd etmiş və 2016-cı ilin
aprel ayında Bakıda keçiriləcək Alyansın 7-ci Qlobal Forumuna ev sahibliyi edəcəyi üçün Azərbaycan dövlətinə təşəkkürlərini bildirmişlər.
Forumun Təşkilat Komitəsi adından çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri, Təşkilat
Komitəsinin katibi Vasif Eyvazzadə tədbirə hazırlıqla bağlı məlumat vermişdir. Tədbirdə Azərbaycanın müasir inkişafı, çoxəsrlik multikultural
ənənələri, ölkə başçısının himayəsi ilə keçirilən beynəlxalq tədbirləri əks
etdirən film nümayiş olunmuşdur. Tədbir BMT TV tərəfindən internet vasitəsilə canlı yayımlanmışdır.
Hesabat dövründə YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə
Reprezentativ Siyahısına təqdim edilmiş “Lavaş”, “Lahıc” və “Yallı”
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faylları ilə bağlı yekun tamamlama işləri həyata keçirilmişdir. Belə ki, sözügedən faylların foto və video materiallarına əlavə və düzəlişlərin edilməsi məqsədilə çəkilişlər aparılmış, tələb olunan yeni materiallar
YUNESKO Katibliyinə təqdim edilmişdir. Həmçinin artıq YUNESKOnun Reprezentativ Siyahısında mövcud olan “Novruz bayramı” çoxmillətli faylına yeni ölkələrin qoşulması ilə əlaqədar olaraq müvafiq materiallar
hazırlanmış və koordinasiya funksiyalarını həyata keçirən İran tərəfinə
təqdim edilmişdir.
“Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Heyəti haqqında Əsasnamənin” layihəsinə son düzəlişlər edilmiş və sözügedən sənəd cari ilin 11 sentyabr tarixində Qazaxıstanın Astana şəhərində keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının V Zirvə Toplantısında təsdiq edilmişdir.
Hesabat ilinin 15 oktyabr tarixində Paris şəhərində YUNESKO-nun
Baş Qərargahında “Azərbaycan mədəni irsinin təqdimatı” adlı mərasimin
təşkil olunmuşdur. Mərasimdə nazir müavini Sevda Məmmədəliyevanın
rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Tədbirdə YUNESKO
Baş direktorunun müavinləri, cənab Getachev Engida və cənab Eric Falt,
həmçinin yüz əllidən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak etmiş, bir çox ölkələrlə ikitərəfli görüşlər keçirilmişdir.
Hesabat ilinin ən əlamətdar hadisələrindən biri İslam Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının
və XII Baş konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 25 iyul 2015-ci il tarixli 1337 nömrəli Sərəncamına əsasən cari ilin noyabr ayının 23-də JW Marriott Abşeron Mehmanxanasında İSESKO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclasının öz işinə başlaması olmuşdur.
İclasın açılışında 1991-ci ildən İSESKO-nun üzvü olan Azərbaycanla təşkilat arasında münasibətlər, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın 2006-cı il noyabrın 24-də İSESKO-nun xoşməramlı səfiri
adına layiq görülməsi ilə bu münasibətlərin uğurlu inkişaf mərhələsinə
qədəm qoyması və hazırda ən yüksək səviyyədə olması barədə məlumat
verildi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu
ilə həlli istiqamətində ölkəmizin haqq işini birmənalı olaraq dəstəklədiyinə görə İSESKO rəhbərliyinə minnətdarlıq ifadə olundu.
İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri diqqətə çatdırdı ki, rəhbərlik etdiyi qurumla Azərbaycan arasında məhsuldar
əməkdaşlıq əlaqələri var və Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə Bakıda
mühüm tədbirlər keçirilir. Baş direktor buna görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirdi. Təşkilatın üç illik fəaliyyətinə dair hesabatlar hazırlandığını deyən Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri iclasda yeni
tədbirlər planının qəbul olunacağına əminliyini ifadə etdi. Daha sonra iclasın işi sessiyalarla davam etdirildi.
Noyabrın 24-də İSESKO İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası işini başa
vurdu. İkigünlük iclasın yekun hesabatı qəbul olundu. Bağlanış mərasi83

mində çıxış edən İSESKO İcraiyyə Şurasının sədri Bubəkr Dokurə,
İSESKO-nun Baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri İcraiyyə
Şurasının 36-cı iclasının işini yüksək qiymətləndirdi. Tədbirin böyük mədəniyyətə malik islam ölkələri arasında elm, təhsil və mədəni əlaqələrin
güclənməsinə dəyərli töhfələr verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.
İSESKO İcraiyyə Şurasının sədri qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik
Azərbaycanda olmaqdan qürur duyduğunu diqqətə çatdırdı. O, İcraiyyə
Şurasının 36-cı iclasının yüksək səviyyədə keçirilməsinə və göstərilən
yüksək qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevə, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə və bütün Azərbaycan
xalqına öz minnətdarlığını bildirdi.
İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı ilə Azərbaycan Respublikası arasında hərtərəfli uğurlu əməkdaşlığın qurulmasında səmərəli fəaliyyətinə və Azərbaycan xalqının mədəni irsinin beynəlxalq miqyasda
tanıdılmasında müstəsna xidmətlərinə görə İSESKO-nun Baş direktoru
Əbdüləziz Osman əl-Tuveycri “Dostluq” ordeni ilə təltif edildi.
Baş konfransın Bakıda keçirilən XII sessiyasında Əbdüləziz Osman
əl-Tuveycri yenidən İSESKO-nun Baş direktoru seçildi.
Noyabrın 26-da Azərbaycanın birinci xanımı, İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva təşkilatın Baş direktoru Əbdüləziz Osman
əl-Tuveycri və xoşməramlı səfirləri ilə görüş keçirdi. Qonaqları salamlayan xanım Mehriban Əliyeva İSESKO-nun Baş konfransının XII sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsindən məmnunluğunu ifadə etdi, bu tədbirin ölkəmiz və ümumilikdə İslam dünyası üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı. İSESKO-nun Baş direktorunu Azərbaycanın yüksək
mükafatı - “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi münasibətilə təbrik edən
Mehriban Əliyeva təşkilatla ölkəmiz arasında sıx dostluq əlaqələrinin olduğunu qeyd etdi. Həmçinin noyabrın 26-da İSESKO-nun yeni loqosu və
yeni veb-saytının təqdimatı oldu. Sonra nümayəndə heyətlərinin çıxışları
dinlənildi. Pakistan nümayəndəsi çıxışı zamanı Dağlıq Qarabağ və digər
müsəlman ölkələrində münaqişələrin nizamlanmasına diqqətin artırılmasının əhəmiyyətini ön plana çəkdi. Qeyd edildi ki, İSESKO davamlı
sülhün bərqərar olması üçün bütün imkanlardan istifadə etməli və bu yolda dəstəyini əsirgəməməlidir.
Noyabrın 26-da İSESKO Baş konfransının XII sessiyasının iştirakçılarına Azərbaycan hökuməti adından ziyafət verildi.
İSESKO Baş konfransının 12-ci sessiyasının və İcraiyyə Şurasının
36-cı iclasının Bakı şəhərində təşkili Azərbaycanın İSESKO, həmçinin
ona üzv dövlətlərlə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfəsini verdi və gələcək perspektivlər üçün yeni imkanlar yaratmış oldu.
Qeyd edək ki, İSESKO-nun Bakıda keçirilən İcraiyyə Şurasının iclasına
və Baş Konfransa 59 ölkədən nümayəndə qatılmışdı.
Hesabat ilinin 30 noyabr - 4 dekabr tarixlərində Namibiyada
YUNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlər84

arası Komitəsinin 10-cu sessiyası keçirilmişdir. Sessiya çərçivəsində
Azərbaycanın beşillik hesabatı müzakirə edilmiş və qəbul olunmuşdur.
Hesabat kifayət qədər müfəssəl hazırlanmış, eyni zamanda bütün ölkə
ərazisində beşillik dövrdə həyata keçirilmiş tədbir və layihələri tam əks
etdirmişdir. Hesabatda həmçinin, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını
işğal etməsi nəticəsində qeyri maddi mədəni irsimizə dəymiş ziyanı, habelə bu işğalçılıq nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda öz doğma yurdlarını tərk etmək məcburiyyətində qalmış və hazırda Azərbaycanın digər ərazilərində məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərimizin öz qeyri maddi mədəni irsinin qorunması, inkişafı və gələcək nəsillərə
çatdırılmasında çətinlikləri, işğal edilmiş ərazilərdə mədəni abidələrin
məhv edilməsi, qeyri maddi mədəni irsin inkişafına və qorunmasına mənfi təsir göstərməklə yanaşı bu ərazilərdə yaşayan azərbaycanlıların intellektual mülkiyyət hüquqlarının pozulması əks olunmuşdur.
Sessiyada ölkələr tərəfindən Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahıya daxil edilməsi üçün təqdim olunan nominasiyalara baxılmışdır. Azərbaycan tərəfindən təqdim olunan “Lahıc misgərlik sənəti”
faylı isə nümunəvi bir namizədlik faylı kimi Komitə tərəfindən qəbul
olunmuşdur. Ermənistan tərəfinin təqdim etdiyi “Köçəri, ənənəvi qrup
rəqsi” faylı isə tələb olunan beş kriteriyaya görə mənfi rəy almışdır. Ermənistan nümayəndə heyətinin səylərinə baxmayaraq, Komitə Qiymətləndirmə Orqanının bununla bağlı qərarını dəstəkləmiş və nominasiya
faylının Ermənistan tərəfinə geri qaytarılması ilə bağlı qərar qəbul
etmişdir.
Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarla aparılan müntəzəm iş sayəsində YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsi “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin
YUNESKO-da akkreditasiya üçün müraciətinə müsbət rəy verilmiş və
Baş Assambleyaya İctimai Birliyin akkreditasiyadan keçirilməsini tövsiyə
edilmişdir. Belə ki, akkreditasiyadan keçən təşkilatlar YUNESKO-da
məsləhətçi statusu qazanır və YUNESKO ilə dünyada mədəni irsin qorunması istiqamətində sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurulur.
Cari ilin dekabr ayının əvvəlində Bakıda Azərbaycan Respublikası
ilə Qazaxıstan Respublikası arasında Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçirilmişdir. İclasda mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini
Vaqif Əliyev iştirak etmişdir.
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İnvestisiya və əmlakın idarə edilməsi

-

-

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2014-cü il
tarixli 424s nömrəli, 24 iyul 2015-ci il tarixli 219s nömrəli sərəncamlarına və 10 sentyabr 2015-ci il tarixli 17/3224-12/11 nömrəli göstərişinə
əsasən mədəniyyət və turizm obyektlərinin tikintisi, təmiri və yenidənqurulması üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 10 obyekt üzrə 38070,30
min manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Cari ilin 08 dekabr tarixinə yerinə yetirilmiş təmir-tikinti işləri üçün ayrılmış vəsait 31494,89
min manat, yaxud 82,7% təşkil etmişdir, o cümlədən “Şahdağ” Qış-Yay
Turizm Kompleksinin yaradılması layihəsi (nəzərdə tutulan vəsait
30000,00 min manat) üzrə maliyyələşmə 24108,39 min manat, yaxud
80,4% 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.
Gəncə şəhərində "Şah Abbas" Karvansarayının bərpa işləri davam
etdirilir.
“Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin növbəti 1.1.2 və 1.2 mərhələlərinin tikintisi davam etdirilir.
Bərdə şəhərində Mədəniyyət Mərkəzi binasının tikintisi davam etdirilir.
Sabirabad rayonunda Mədəniyyət evinin əsaslı təmir işləri başa çatmışdır.
Şəki şəhərində yerləşən "Gileyli məscidinin minarəsi (XVIII əsr)" abidəsində yaranmış qəza vəziyyətinin qarşısının alınması məqsədi ilə minarədə zəruri bərpa-gücləndirmə və minarənin yerləşdiyi ərazidə çay
yatağında bərkitmə işlərinin aparılması üzrə layihə-smeta sənədləri
hazırlanmışdır.
Bərdə şəhərində "Allah-Allah" türbəsinin konservasiyası davam etdirilir.
Nərimanov rayonu, 21 nömrəli Musiqi Məktəbinin tikintisi davam
etdirilir.
Xəzər rayonu, Şağan qəsəbəsində Mədəniyyət Mərkəzinin (kitabxana
daxil olmaqla) tikintisi davam etdirilir.
Bundan əlavə əvvəlki illərdə dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait
hesabına Qaradağ rayonu Qızıldaş qəsəbəsində, Sabunçu rayonu Maştağa
qəsəbəsində Mədəniyyət Mərkəzi, Tovuz rayonunda Azərbaycan Aşıq
Sənəti Dövlət Muzeyi binalarının tikintisi, Tovuz rayon Mədəniyyət evinin yenidən qurulması və Ağcabədi rayon Tarix-diyarşünaslıq Muzeyinin
və Nardaran qəsəbəsində Mədəniyyət evinin əsaslı təmiri davam etdirilir.
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının binasının yenidənqurulma işlərinə
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başlanmışdır. Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində Mədəniyyət Mərkəzi binasının tikintisi üzrə layihə sənədləri hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 sentyabr 2015-ci il tarixli 1401 nömrəli Sərəncamına əsasən “Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin istifadəyə verilmiş obyektlərinin idarə olunmasını təmin etmək məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində “Şahdağ Turizm
Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. Həmin sərəncamla
Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin Müdiriyyəti tərəfindən tikintisi
başa çatmış obyektlərin qısa müddətdə Cəmiyyətin balansına verilməsi
tapşırılmışdır.
Hazırda Şahdağ Qış-Yay Turizm Kompleksinin tikintisi obyektinin
1.1.1 mərhələsi üzrə tikintisi başa çatmış binaların, 110 kV-luq “Şahdağ”
yarımstansiyasının, o cümlədən mühəndis qurğuların və kommunikasiyaların istismara verilməsi məqsədilə müvafiq işlər görülür.
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti
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.
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İqtisadiyyat
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 müəssisələrin büdcə vəsaitinin, habelə mərkəzləşdirilmiş “Mədəniyyət” və “Turizm” xərcləri üzrə vəsaitin açılması təmin olunmuşdur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 2015-ci ilə ayrılan büdcə vəsaitinin təşkilatlar və müəssisələr arasında bölgüsünün təhlili aparılmışdır.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan kitabxanaların,
klub müəssisələrinin, uşaq musiqi məktəblərinin və digər statistik hesabatların 2014-cü il üzrə toplu (yekun) hesabatları, Mərkəzi Aparat üzrə 4əmək (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.
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
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 2016-cı 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.
Növbəti ilin büdcə layihəsinin təsdiqi ilə əlaqədar komissiyalarda
iştirak və onun müəyyən olunmuş qaydada müdafiəsi təmin edilmişdir.
“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 zərurəti ilə bağlı
cari ilə təsdiq olunmuş büdcə vəsaiti daxilində maddələr arasında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin razılığı əsasında dəyişikliklər
aparılmışdır.
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Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2015-ci il büdcəsində maddələr
üzrə yerdəyişmələrlə əlaqədar “Mədəniyyət”, “Turizm” və “Təhsil” bölmələri üzrə yeni xərclər smetası hazırlanaraq təsdiqə təqdim edilmiş və
müəssisələrə çatdırılmışdır.
Teatr-konsert, sirk, təsərrüfat təşkilatları üzrə əsas proqnoz göstəricilərinin yerinə yetirilməsi haqqında, teatrlarda dövlət sifarişi yolu ilə və
öz vəsaitləri hesabına hazırlanan yeni və əsaslı bərpa olunmuş tamaşalar
və aktyorların tamaşalarda məşğulluğu barədə rüblər üzrə məlumat və
arayışlar hazırlanaraq ümumiləşdirilmiş və rəhbərliyə təqdim edilmişdir.
2015-ci 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.
Mühüm iqtisadi məsələlər ilə əlaqədar sənədlər hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə göndərilmişdir.
Dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı məlumatlar hazırlanmış, sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri ilə bağlı müvafiq
maliyyə təminatı məsələləri həll olunmuşdur.
Respublikamızda mədəniyyət siyasətinin və qeyri-maddi mədəni irs
sahəsinin səmərəli təşkili məqsədilə və Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyi tərəfindən aparılmış monitorinq nəticəsində aşkar olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün yeni normativ sənədlərin layihələri hazırlanaraq müvafiq nazirliklərə təqdim olunmuşdur. Təqdim olunan layihələrdən “Rayon (şəhər) Mədəniyyət Mərkəzinin Nümunəvi
strukturu və ştat vahidləri” və “Heydər Əliyev Mərkəzlərinin nümunəvi
strukturu və ştat vahidləri” layihələri və 260 ştat vahidinin abidə mühafizəsinə yönəldilməsi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müsbət dəyərləndirilmişdir və sözügedən normativ sənədlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti ilə razılaşdırılaraq aidiyyatı nazirliklərə təqdim olunmuşdur.
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İnsan resursları
Mədəniyyət və turizm sahəsində dövlət kadr siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində nazirliyin İnsan resursları şöbəsi tərəfindən “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları 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 əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müqavilələrinin bildirişi elektron informasiya sistemi, 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 görülür.
Hesabat dövründə Dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədilə elan edilmiş müsabiqə, ümumi müsahibə
və daxili müsahibələrə ümumilikdə 73 yer (36 vəzifə Nazirliyin aparatından, 16 vəzifə Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətindən, 2 vəzifə Bakı şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsindən, 19
vəzifə isə rayon mədəniyyət və turizm şöbələrindən) təqdim edilmişdir.
Müsabiqə və müsahibə mərhələsində müvəffəqiyyət qazanmış 20 namizəd işlə təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə təhsil almış və ehtiyat
kadrlar siyahısına daxil edilmiş Qasım Şirinli Nazirliyin Tarix-mədəniyyət abidələrinin istifadəsi və mühafizəsi şöbəsinin regionlarla iş sektorunda vakant olan məsləhətçi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
“Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
Qaydaları”na əsasən, dövlət qulluqçularının 2014-cü il üçün qiymətləndirilməsi yekunlaşdırılmışdır. 2015-ci il üçün müvafiq işlərin görülməsi
davam etdirilir.
“Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları”nın (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21.06.2006-cı il tarixli 420 nömrəli
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Fərmanı) icrası ilə əlaqədar, dövlət qulluqçuları barədə məlumatlar Dövlət Qulluqçularının Reyestri İnformasiya Sisteminə (DQRİS) daxil edilir.
Maliyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi “Büdcə təşkilatları üçün Maliyyə və Mühasibatlıq Hesabatları” avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminə
(SERP) İnsan resursları şöbəsi tərəfindən Nazirliyin aparatının işçiləri barədə müvafiq məlumatlar (əmək haqlarının hesablanması üçün iş vaxtının
uçot tabeli, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, məzuniyyətlər,
əməkdaşların ixtisas dərəcələrinə və qulluq stajlarına görə əlavə haqların
verilməsi və sair) daxil edilir.
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 müqavilələrinin bağlanılmasının,
dəyişiklik edilməsinin və ya xitam verilməsinin elektron qaydada qeydiyyata alınması məqsədi ilə əmək müqaviləsi bildirişləri Elektron İnformasiya Sisteminə daxil edilir.
Nazirliyin nomenklaturasına daxil olan vəzifələr üzrə cari dövr ərzində Nazirliyin aparatına, tabe təşkilat və müəssisələrə ümumilikdə 200
nəfərdən artıq işçi müvafiq vəzifələrə 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 2015-ci ilin 9 ayı ərzində 40 əməkdaşın çalışma
müddətləri uzadılmış, 29 nəfər əməkdaşın isə çalışmanın yaş həddinə çatması ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilmişdir.
Qeyd edilən dövr ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən fəxri adlarla təltif olunmuş 35 nəfər mədəniyyət və incəsənət xadiminə nazir Əbülfəs Qarayev fəxri adları təqdim
etmişdir. Həmçinin Dövlət qulluqçularının peşə bayramı günü ilə əlaqədar nazirliyin şöbə müdiri Cahangir Məmmədov, rayon şöbə müdirləri
Nargilə Qafarova və Rza Quluyev “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə”
medalı ilə təltif edilmişlər.
Bununla yanaşı, cari dövr ərzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı ilə mədəniyyət və turizm sahəsində səmərəli
xidmətlərinə görə 22 əməkdaş Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Fəxri
Mədəniyyət işçisi” və “Fəxri Turizm işçisi” döş nişanlarına layiq
görülmüşlər.
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İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr
Hesabat dövründə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı və
iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlərin kütləvi informasiya vasitələrində geniş
işıqlandırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiş, müxtəlif təhlillər və analizlər aparılmışdır. Dövr ərzində ümumilikdə qeyd olunan əlamətdar günlər, anım mərasimləri, yubileylər, film təqdimatları, turizm
və kitab sərgiləri və digər tədbirlər barədə çoxsaylı məlumatlar hazırlanmış,
müxtəlif mətbuat vasitələrində yayımlanması təmin edilmiş və həmin informasiyaların aylıq hesabatı aparılmışdır.
Ümumilikdə il ərzində informasiya saytlarında mədəniyyət üzrə 181
327, turizm üzrə 88 198, televiziya kanallarında mədəniyyət üzrə 19 879,
turizm üzrə 3166, qəzetlərdə mədəniyyət üzrə 36 535, turizm üzrə 16 229
dəfə məlumat yayımlanmışdır. Qeyd edək ki, 1 xəbər bir neçə saytda yayıla
bilir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəsmi saytına yanvar-dekabr ayları
ərzində 1900-ə qədər xəbər yerləşdirilmişdir ki, bu da sayt vasitəsi ilə 1 iş
günü ərzində orta hesabla 7-dən çox xəbərin yayılması deməkdir. Dövr ərzində mədəniyyət sahəsində ən çox məlumatlar may və noyabr aylarında
yayımlanmışdır. Bunun səbəbi may ayında ölkəmizdə III Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu və I Avropa Oyunları, noyabr ayında İSESKO XII Baş konfransı və İcraiyyə Şurasının iclası ilə bağlı olmuşdur. Turizm sahəsində isə
ən çox məlumatlar yay mövsümü ilə əlaqədar olaraq iyun, iyul və avqust aylarında yayımlanmışdır.
2015-ci ilin I yarımilliyi üçün ən böyük mədəniyyət hadisəsi kimi 1819 may tarixində "Müştərək təhlükəsizlik üçün mədəniyyətləri paylaşaq" devizi altında Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi ilin beynəlxalq mədəniyyət tədbirinə – III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna hazırlıq, mətbuat konfransları, yerli və xarici ölkə jurnalistlərinin tədbirə akkreditasiyası,
Forumun açılışı və sessiyalar, Forum çərçivəsində 2-ci Nazirlər Görüşü, panel iclasları, imzalanma mərasimlərinin, ikitərəfli görüşlərin işıqlandırılması
həyata keçirilmişdir. Bakı Forumunda iştirak edən yüksək səviyyəli xarici
qonaqların, eləcə də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin məsul əməkdaşlarının və ekspertlərin ölkənin əksər televiziya kanallarında, mətbuat orqanlarında müsahibələri, canlı yayımlarda və analitik verilişlərdə çıxışları təmin
edilmişdir. Forumun gedişi və yekunları ilə bağlı foto və informasiya materialları operativ olaraq nazirliyin və əməkdaşlıq etdiyimiz digər internet
resurslarında yerləşdirilmiş müxtəlif dillərə tərcüməsi təmin edilmişdir.
Ümumilikdə 01 may-22 may tarixləri ərzində Forumla bağlı müxtəlif saytlarda 3106 dəfə məlumat yayımlanmış, 10 televiziya kanalında 347 material
efirdə getmişdir.
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Hesabat müddətində nazirliyin tabeliyindəki müəssisələrdə keçirilən
tədbirlərin də mətbuatda geniş işıqlandırılması həyata keçirilmişdir. Bu kontekstdə ölkəmizdə təşkil olunan beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli tədbirlərin,
o cümlədən 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü, 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq "Turizm və Səyahətlər" ("AITF-2015") sərgisi, ölkəmizin ev sahibliyi
etdiyi Bakı 2015 I Avropa Oyunlarına hazırlıqla bağlı İşçi Qrupunun iclasları, “Bölgələrdən paytaxta” layihəsi çərçivəsində Masallı, Qəbələ, Quba,
Şəki, Gədəbəy, İsmayıllı, Şəmkir, Xaçmaz, Zaqatala, Gəncə rayonlarına həsr
olunmuş təqdimat mərasimləri, Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə, 8
Mart - Beynəlxalq Qadınlar və 18 Aprel - Beynəlxalq Abidələr və Tarixi
Yerlər günlərinə həsr olunmuş tədbirlər kütləvi informasiya vasitələrində öz
əksini tapmışdır. “Muğam aləmi” IV Beynəlxalq Muğam Festivalı, Novruz
bayramına həsr olunmuş ümumxalq şənliyi, VI Qara Qarayev Müasir Musiqi
Festivalı, Naftalan şəhərində "Gəncəbasar bölgəsində turizmin mövcud vəziyyəti və bölgənin turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə turizmin
inkişafının gücləndirilməsi" mövzusunda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya iclası, faşizm üzərində Qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş
tədbirlər, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü münasibətilə müxtəlif tədbir və kitab sərgiləri mətbuatda geniş işıqlandırılmışdır. Eyni zamanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində 20 xarici
ölkəni təmsil edən 30-a yaxın QHT-nin rəhbərləri ilə görüş, "Qızıl Kəlmə"
ədəbi mükafatının təqdimat mərasimi, "Çövkən - qədim atüstü Qarabağ oyunu" mövzusunda məqalə müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi, “Beynəlxalq muzeylər günü” münasibətilə muzey və qoruqlarda tədbirlər, VIII Beynəlxalq Rostropoviç Festivalı, 2015-ci il üçün Şamaxı şəhərinin
“Azərbaycanın ədəbiyyat paytaxtı”, Qax şəhərinin “Azərbaycanın milli mətbəx paytaxtı” elan olunmasına həsr olunmuş təqdimat mərasimləri, məşhur
"Nikolya Şokolad Muzeyi"nin açılışı barədə KİV və sosial şəbəkələrdə ətraflı informasiyalar verilmişdir. Həmçinin, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası çərçivəsində Turizm üzrə işçi qrupun 5-ci iclası və təşkilata üzv ölkələrin Turizm Nazirlərinin 2-ci Görüşü, Bakıda və Şamaxıda "Sabir poeziya
günləri", Respublika Günü münasibətilə təşkil olunan mərasimlər, rayon
(şəhər) musiqi və incəsənət məktəblərində müəllim və şagirdlər üçün ustad
dərsləri və tədbirlər, Mingəçevir şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzində "Mədəniyyətimizin inkişafında və təbliğində QHT sektorunun rolu" mövzusunda
zona müşavirəsi, "Azerbaijan breakfast" layihəsi, Qəbələ şəhərində keçirilən
VII Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Azərbaycan Kinosu Günü münasibətilə
təntənəli mərasim, Gəncədə milli teatrın 143-cü mövsümünun açılışı mərasimi, Üzeyir Musiqi Günü və Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş VII Beynəlxalq Musiqi Festivalı, IV Bakı Beynəlxalq
Kitab Sərgi-Yarmarkası, Şahdağ Turizm İnformasiya Mərkəzinin açılış mərasimi, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Yaponiyanın “Sülh naminə
Daş Assosiasiyası” təşkilatı tərəfindən Azərbaycan Respublikasına hədiyyə
edilmiş “Sülh naminə Daş” adlı xatirə simvolunun təqdimat mərasimi, “Pay93

taxtdan bölgələrə” layihəsinin Şamaxıda keçirilmiş ilk tədbiri, “Fusion Doll”
III Bakı Beynəlxalq Kukla Biennalesi, Beynəlxalq Caz Festivalı, kitabxana
işçilərinin Gəncə-Qazax zonası və Şirvan zonası üzrə müşavirəsi, II Bakı
Beynəlxalq Memarlıq Müsabiqəsi, “Ölkəmizi tanıyaq” layihəsi, “Azərbaycanda arxeoloji turizm” mədəni turizm marşrutu, “Söz” ədəbi layihəsinin
təqdimat mərasimləri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə təltif olunmuş mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə mükafatların təqdim olunması mərasimi, III Mövsüm Səyahət Yarmarkası, tanınmış
bəstəkar, Xalq artisti, professor Dadaş Dadaşovun 80 illiyinə həsr edilmiş
musiqi festivalı, “Bizim Kino Günləri” aksiyası, “Vətənpərvərlik Kinosu
Günləri”, "İslam sivilizasiyası uşaqların gözü ilə" respublika rəsm və əl işlərinin müsabiqə-sərgisi, Muzey işçilərinin respublika müşavirəsi, “Milli irsə
dəstək olaq” adlı flaşmob, Xalq artisti Tofiq Bakıxanovun anadan olmasının
85 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı, Meksika Kinosu Günləri ilə bağlı
keçirilən tədbirlər ölkə mediasında geniş işıqlandırılmışdır.
Xalça Muzeyində Mətbuat Şurasının təşəbbüsü ilə mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Respublikada fəaliyyət göstərən 33 informasiya agentliyi və jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, qəzet redaktorları ilə görüşü də yaddaqalan tədbirlərdən sayıla bilər.
Hesabat dövründə Azərbaycanın xarici ölkələrdə, eləcə də müxtəlif
beynəlxalq təşkilatlarda keçirilən sərgilərdə, mötəbər toplantılarda iştirakı da
diqqət mərkəzində saxlanılmış, geniş ictimaiyyətə çatdırılması təmin edilmişdir. Belə ki, “EMİTT 2015” (İstanbul), Nyu York şəhərində “New York
Times Travel Show 2015”, “ACE of MICE 2015” (İstanbul), "İTB 2015"
(Berlin), “Conde Nast Traveller Luxury Travel Fair” səyahət sərgisi (Moskva), “MİTT 2015” (Moskva) və 22-ci Minsk Beynəlxalq Kitab SərgiYarmarkası, London kitab sərgisi, Beynəlxalq Kitab Festivalı (Budapeşt), 4cü "Lüsern Dünya Turizm Forumu", "MİTT 2015" beynəlxalq turizm sərgisi
(Moskva), Paris və Nyu York şəhərlərində "Bakı prosesi" və III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun təqdimat mərasimləri, 22-ci
Beynəlxalq Kitab Festivalı (Budapeşt), Belçika Krallığının Namür şəhərində
Avropa Şurasının irs məsələləri üzrə məsul nazirlərinin konfransı, Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində Azərbaycan mədəniyyəti həftəsi, Böyük
Vətən müharibəsində Qələbənin 70-ci ildönümü ilə əlaqədar "Nasizmə qarşı
mübarizədə birlikdə idik" adlı sərgi (Moskva), “ATM 2015” beynəlxalq turizm sərgisi (Dubay), Rusiya Federasiyasının Oryol şəhərində MDB iştirakçısı dövlətlərinin gənclər arasında X Beynəlxalq Delfi Oyunları, İtaliyanın
Turin şəhərində beynəlxalq kitab sərgisi, Xorvatiyanın Rovin şəhərində Birləşmiş Millətlərin Ümumdünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şurasının 100-cü
iclası, İtaliyanın Milan şəhərində keçirilən “EXPO Milan 2015” sərgisi çərçivəsində mədəniyyət nazirlərinin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans, "Top
Resa 2015" (Paris), "JATA 2015" (Tokio) beynəlxalq turizm sərgisi, İngiltərənin Oksford Universitetində keçirilən “Paylaşılan dünyanın çağırışları”
mövzusunda Əbdüləziz Saud Əl-Babteyn Mədəniyyət Fondunun 15-ci kon94

fransı, İtaliya Respublikasının Paestum şəhərində XVIII "Arxeoloji turizm
üzrə Aralıq dənizi yarmarkası", Macarıstanın Budapeşt şəhərində “WomexDünya Musiqisi Exposu”, Oman Sultanlığının paytaxtı Maskat şəhərində
İSESKO mədəniyyət nazirlərinin 9-cu İslam Konfransı, İstanbul 34-cü Beynəlxalq kitab sərgisi, London şəhərində keçirilən Dünya Turizm Sərgisi
(World Travel Market), 19 noyabr 2015-ci il tarixində Böyük Britaniyanın
Koventri Universitetində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirlən “Bakı prosesi”nin həyata keçirilməsi üzrə İşçi qrupunun iclası və BMT Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu barədə təqdimat, TÜRKSOY mədəniyyət nazirləri Daimi Şurasının 33-cü toplantısı, Namibiyanın Vindhuk şəhərində YUNESKO-nun
Qeyri-maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 10cu sessiyası haqqında ölkəmizdə fəaliyyət göstərən televiziya və radio kanalları, qəzet və jurnallar, informasiya agentlikləri vasitəsilə ictimaiyyətə ətraflı
məlumatlar çatdırılmışdır.
Hesabat dövründə ölkəmizə səfər edən xarici ölkələrin media nümayəndələrinin səfərləri təşkil edilmişdir. Belə ki, 7-14 may tarixində Rumıniyanın "TVR" milli televiziya şirkətinin "Cap Compas" proqramının 2 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti, 14-26 may tarixində Livanın “Al-Mayadeen”
peyk televiziyasında yayımlanan “Ethnopholia” verilişinin 6 nəfərdən ibarət
nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olmuş və Azərbaycana həsr olunmuş
müxtəlif reportajların hazırlanması üçün çəkilişlər aparmışdır.
Cari ilin 6 oktyabr tarixində Milli Kitabxanada Respublikanın teatrkonsert müəssisələrinin mətbuat xidməti və ədəbi dram hissə müdirləri, ictimaiyyətlə əlaqələrlə məşğul olan əməkdaşları ilə görüş keçirilmişdir.
30 oktyabr tarixində Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev
ölkəmizdə səfərdə olan Rusiya mətbuat nümayəndələrini qəbul etmişdir. İki
ölkə arasında mədəni əlaqələri yüksək dəyərləndirən nazir Rusiya və Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin dərin kökü olduğunu, bu əlaqələrin 200
ildən də artıq tarixi faktlara söykəndiyini bildirmişdir. Görüş zamanı nazir
Rusiya mətbuat nümayəndələrinin çoxsaylı suallarını cavablandırmışdır.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Qəbələ-Şəki-TovuzŞəmkir-Ağsu istiqaməti üzrə turizm şirkətlərinin və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə “Azərbaycanda arxeoloji turizm” mədəni
turizm marşrutu həyata keçirilmişdir.
Hesabat dövründə “Mədəniyyət” qəzetinin 102 sayı, “Baku Guide” bələdçi kataloqunun 11 sayı və I Avropa Oyunlarına həsr olunmuş 10 000 nüsxə xüsusi buraxılışı dərc olunmuş və “Mədəni həyat” jurnalının yeni “Mədəniyyət.AZ” adı ilə yüksək poliqrafik səviyyədə nəşr olunması üçün tədbirlər
görülmüş və jurnalın 8 sayı nəşr olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan milli mətbuatının
140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" sərəncamı ilə bağlı hazırlanmış
tədbirlər planına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
Administrasiyası, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Kütləvi İnformasiya Va95

sitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu və Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə iyulun 10-da M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada "Azərbaycan mətbuatı və milli-mənəvi dəyərlərimiz" mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Konfransda mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev, Prezident Administrasiyası İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdir müavini
Ərəstun Mehdiyev, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov,
Prezident yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli çıxış etmişdir. Konfrans çərçivəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Mətbuat Şurasının
birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşən "Milli rəqslərimiz milli dəyərimizdir"
mövzusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin nəticələri elan olunmuşdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə fəal əməkdaşlığa görə və Azərbaycan milli mətbuatının 140 illik yubileyi münasibətilə təltif olunan 15 kütləvi informasiya vasitəsinin əməkdaşına fəxri fərman və mükafatlar təqdim
edilmişdir.
Azərbaycan Milli Mətbuatının 140 illik yubileyi ilə əlaqədar şöbənin
İctimaiyyətlə əlaqələr və mətbuatla iş sektorunun müdiri İntiqam Hümbətov
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalına
layiq görülmüşdür.
Nazirliyin rəsmi “www.mct.gov.az” saytının yeni versiyası yaradılaraq
istifadəyə verilmiş, oktyabr ayının 19-da Muzey Mərkəzində Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin rəsmi İnternet resursu – “www.mct.gov.az” saytının yenilənmiş versiyasının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Təqdimatda öz funksionallığı, sürətli keçidləri, sosial şəbəkələrə inteqrasiyası, daha rahat istifadə imkanları ilə seçilən, nazirliyin yenilənmiş rəsmi
İnternet resursunun üstünlükləri, dizaynı, funksional imkanları barədə məlumat vermişdir.
Nazirliyin rəsmi “Facebook” səhifəsini bəyənən istifadəçilərin sayının
artırılması üçün müntəzəm olaraq yeni məlumatlar (xəbərlər, elanlar və s.)
yüklənmişdir. Hesabat dövründə səhifəni bəyənən istifadəçilərin sayı 14 min
nəfərə çatdırılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 26 avqust 2014-cü il
tarixli 292 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-hökumət təşkilatları
tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın icrasını təmin etmək məqsədilə ictimai əsaslarla fəaliyyət
göstərən Müsabiqə Komissiyası yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 26 avqust 2014-cü il
tarixli 292 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi
Qaydası”nın 2-ci bəndinə uyğun olaraq, mədəniyyət sahəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədi ilə 2015-ci il üçün
müəyyən edilmiş tədbirlər üzrə müsabiqə elan edilmiş və dörd istiqamət üzrə
7 layihə qalib seçilmişdir.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 avqust 2014-cü il
tarixli 292 nömrəli qərarı ilə “Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın 3-cü bəndinə uyğun olaraq, mədəniyyət sahəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədi ilə 2016-ci il üçün müsabiqə
elan edilmişdir. QHT-lər tərəfindən 01 may 2015-ci il tarixinədək Müsabiqə
Komissiyasına təqdim olunmuş 95 tədbir layihəsi sistemləşdirilərək təhlil
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının "Şuşaya Azadlıq" beynəlxalq kampaniyası
çərçivəsində 06 may 2015-ci il tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində
20 xarici ölkəni təmsil edən 30-a yaxın QHT-nin rəhbərləri ilə görüş təşkil
edilmişdir.
Hesabat dövrünün
29 may 2015-ci il tarixində Mingəçevir şəhərində “Mədəniyyətimizin inkişafında və təbliğində QHT sektorunun rolu”
adlı zona görüşü təşkili olunmuşdur. Tədbirdə respublikamızın 17 rayonundan olan (Gəncə, Samux, Göygöl, Şəmkir, Qazax, Mingəçevir, Bərdə, Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli, Ağdam, Yevlax, Zərdab, Ucar, Tərtər, Goranboy və
Kürdəmir) təqribən 100-ə qədər QHT nümayəndələri və rayon fəalları iştirak
etmişdir. Azərbaycan mədəniyyət və turizminin təbliğində QHT potensialının təhlili, mədəniyyət məsələləri üzrə ixtisaslaşmış QHT-lərə nazirlik tərəfindən göstərilə biləcək dəstək və birgə əməkdaşlıq istiqamətlərinin araşdırılması, əməkdaşlıq formalarının müəyyən olunması, gənclərin QHT-lərdə
fəallığının artırılması, mövcud istiqamətdə qanunvericilik bazası, eləcə də,
QHT-lərin Mingəçevir və ətraf rayonlarda Avropa Oyunlarının təbliği işinə
cəlb edilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Həmçinin, mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən QHT-lər üçün nəşr olunmuş Məlumat kitabçası tədbir iştirakçılarına paylanmışdır.
Cari ilin 4 iyun tarixində Muğam Klubunda Nazirliyin dəstəyi ilə
“Dan” Beynəlmiləlçi Gənclər İctimai Birliyi Bakı 2015 Birinci Avropa
Oyunları ərəfəsində Azərbaycan milli geyimlərinin təbliğinə həsr olunmuş
“Əsrlərin Yaddaşı” adlı tədbir təşkil edilmişdir. Tədbir zamanı Azərbaycanın
milli geyimlərinə, xalçasına, kəlağayısına, zinət əşyalarına, gəlincik və şirniyyatlarına həsr olunmuş promovideo nümayiş olunmuşdur.
9 iyun tarixində “Park Bulvar” AVM-in birinci mərtəbəsində Nazirliyin dəstəyi ilə “Gənclərin təhsil, təlim, peşə və inkişaf mərkəzi” İctimai
Birliyi Bakı 2015 Birinci Avropa Oyunları ərəfəsində Azərbaycan milli geyimlərinin təbliğinə həsr olunmuş “Azərbaycan milli geyimləri sərgisi” adlı
tədbir həyata keçirmişdir. Bakı 2015 Birinci Avropa Oyunları müddətində
qadın, kişi və uşaq milli geyimlərinə həsr olunmuş sərgilər ictimai yerlərdə,
paytaxtımızın məşhur mehmanxanalarında nümayiş etdirilmişdir.
18 iyun tarixində “Azərbaycan İnkişaf Mərkəzi” İctimai Birliyinin Bakı 2015 Birinci Avropa Oyunları ərəfəsində Azərbaycan milli geyimlərinin
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təbliğinə həsr olunmuş “Milli geyimlərimizin dünəni və bu günü” adlı tədbir
həyata keçirilmişdir. Paytaxtın "Azneft" meydanından başlayan tədbirə şəhər
sakinləri, xarici turistlər də qatılaraq milli geyimli oğlan və qızların rəqslərinə tamaşa etmişlər. Tədbir "Azneft" meydanından "Fəvvarələr" meydanına qədər milli geyimli gənclərin yürüşü ilə davam etmişdir. Burada milli musiqilərimizdən ibarət konsert proqramı təqdim olunmuş, turistlərə və şəhər
sakinlərinə Azərbaycan bayrağı, ölkəmiz haqqında buklet və kitabçalar, mədəniyyət və tariximizi özündə əks etdirən müxtəlif suvenirlər paylanılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi QHT-lər ilə
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi və bu əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 23-24 iyul 2015-ci il tarixində Quba-Qusar bölgəsinin mədəniyyət və turizm müəssisələrinə info-tur təşkil etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
qeyri-hökumət təşkilatlarının mədəniyyət sahəsində keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərinin dövlət maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 2015-ci il mart ayının
01-dək elan olunmuş müsabiqənin “Mədəni irs və tarixi abidələrimizin təbliği” mövzusunda qalibi olmuş “Azərbaycan Yaradıcılıq Fondu”nun “Qafqaz
Albaniyasına səyahət” adlı layihəsi həyata keçirilmişdir.
Layihə çərçivəsində 12 sentyabr 2015-ci il tarixində Oğuz və Qəbələ
rayonlarında, 21 sentyabr 2015-ci il tarixində Qazax rayonunda Qafqaz Albaniyası abidələrinə ekskursiyalar təşkil olunmuş, tarix-mədəniyyət abidələri
haqqında rayon gənclərinə geniş informasiya verilmişdir.
Hesabat dövrünün 4-14 oktyabr tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində Türkiyə Elmi-Texniki Araşdırma Qurumu (TÜBİTAK) və Türkiyə Sənaye Menecmenti İnstitutu (TUSSİDE) tərəfindən Liderlik Məktəbi layihəsi
çərçivəsində liderlik təhsili proqramı təşkil olunmuşdur.
Oktyabrın 22-də Balakən rayon Mədəniyyət Mərkəzində "Mədəniyyətimizin inkişafında və təbliğində QHT sektorunun rolu" mövzusunda zona
görüşü keçirilmişdir. Tədbirdə 6 şəhər və rayonda, o cümlədən, Qəbələ,
Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakəndə fəaliyyət göstərən 150-ə yaxın QHT
nümayəndəsi və fəal gənclər, təhsil və mədəniyyət işçiləri iştirak etmişdir.
25 noyabr – 1 dekabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə “Odlar Yurdu” Gənclər İctimai Birliyinin
"Gəncə-2016" Avropalı Gənc Yazarların Hekayələrində" layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihəyə 13 ölkədən (Azərbaycan, Almaniya, Böyük Britaniya Krallığı,
Türkiyə, Polşa, Litva, Makedoniya, Gürcüstan, Moldova, Çexiya, Rusiya, İtaliya, Ukrayna) ümumilikdə 35 gənc yazar, jurnalist, bloger və aktiv gənclər cəlb
olunmuşdur. Layihə müddətində gənclərə Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti və
turizm potensialı, eləcə də, ölkədə həyata keçirilən mötəbər beynəlxalq və yerli
tədbirlər haqqında geniş məlumatlar verilmişdir.
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Regionlarla iş
Hesabat dövrünün yanvar-mart aylarında şəhər (rayon) mədəniyyət
və turizm idarələrinin (şöbələrinin) 2014-cü il ərzində fəaliyyətləri təhlil
edilmiş, Azərbaycan regionlarının əsas göstəriciləri barədə müvafiq material hazırlanmışdır. Həmin materiallarda şəhər (rayon) mədəniyyət və
turizm şöbələrinin şəbəkəsi, nazirliyin yerli orqanlarının rəhbər və əməkdaşları, region müəssisələrinin texniki vəziyyəti, regionlarda çalışan mədəniyyət işçilərinin təhsil və yaş göstəriciləri və digər zəruri məlumatlar
öz əksini tapmışdır.
Mart ayının 12-13-də qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı
Şirvan və Hacıqabul şəhərlərində incəsənət ustalarının iştirakı ilə Novruz
bayramına həsr olunmuş konsert proqramları təşkil edilmişdir. Bu konsertlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində öz doğma yurd-yuvalarından didərgin düşmüş soydaşlarımız tərəfindən böyük rəğbətlə
qarşılanmışdır.
Cari ilin 9 may tarixində M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında 1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyinə
həsr olunmuş təntənəli yığıncaq keçirilmişdir. Tədbirlə bağlı Nazirliyin
şöbələri və aidiyyəti qurumlarla həyata keçiriləcək işlərin əlaqələndirilməsi, tədbirin rəsmi hissəsinin, bədii tərtibatının və çap məhsullarının hazırlanması, müharibə veteranlarının və arxa cəbhə zəhmətkeşləri nümayəndələrinin iştirakı təmin edilmişdir.
İyun ayında Yevlax şəhər, Cəlilabad və Ağdam rayon mədəniyyət
və turizm şöbələrinin və tabeliklərində olan müəssisələrin fəaliyyəti təhlil
edilmiş, bir sıra mədəniyyət müəssisələrinə baxış keçirilmiş, iyul ayının
7-də Nazirliyin kollegiya iclasında geniş müzakirə edilmişdir.
Sentyabr ayının 20-dən 23-dək Göygöl rayonunda, Gəncə şəhərində
Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə və
Samux rayonunda respublikanın tanınmış incəsənət ustalarının kənd əhalisi ilə yaradıcılıq görüşləri sakinlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Noyabr ayında Zərdab, Qax və İmişli rayon mədəniyyət və turizm
şöbələrinin və tabeliklərində olan müəssisələrin fəaliyyəti təhlil edilmiş,
bir sıra mədəniyyət müəssisələrinə baxış keçirilmiş, dekabr ayının 7-də
Nazirliyin kollegiya iclasında geniş müzakirə edilmişdir.
Mərkəzi İcra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən Azərbaycan Respublikasının
mədəniyyət və turizm naziri tərəfindən 22 yanvar tarixində Şabran, 24
fevral tarixində Ağdaş, 30 mart tarixində Tovuz, 29 aprel tarixində Naftalan, 26 may tarixində Xızı, 24 iyun tarıxındə Neftçala, 15 iyul tarixində
Oğuz, 28 avqust tarixində Goranboy, 29 sentyabr tarixində Lənkəran, 30
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oktyabr tarixində Ağsu, 6 noyabr tarixində Xırdalan və 18 dekabr tarixində Kürdəmir şəhərlərində keçirilən qəbullar və zona müşavirələri ilə bağlı
müvafiq təşkilati işlər görülmüşdür.
2015-ci il ərzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ümumi 7318
sənəd daxil olmuşdur. Onlardan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasından daxil olmuş 207, Milli Məclisdən daxil olmuş 10,
Nazirlər Kabinetindən 862, xarici ölkələrdən 583, MDB ölkələrindən 314,
müxtəlif yerli təşkilatlardan 3423, vətəndaşlardan 1919 müraciət daxil
olmuşdur.
İl ərzində nazirlikdən 5879 məktub göndərilmişdir ki, onlardan
201-i Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 305-i
Nazirlər Kabinetinə, 9-u Milli Məclisə, 401-i MDB və xarici ölkələrə (o
cümlədən 195-i faksla), 4963-ü müxtəlif yerli təşkilatlara və ayrı-ayrı
şəxslərə ünvanlanmışdır.
Hesabat dövrü ərzində Nazirlik üzrə 1445 əmr (əsas fəaliyyət üzrə
582, ezamiyyələr üzrə 252 , kadrlar üzrə 611), 365 sərəncam, 5 qərar qeydiyyata alınmışdır.
Nazirliyə daxil olan bütün sənədlərin, o cümlədən mədəniyyət və
turizm naziri tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülmüş (240 sənəd) sənədlərin icra vəziyyəti ilə bağlı rəhbərliyə müvafiq məlumatlar təqdim
edilmişdir.
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