Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin
2021-ci il ərzində gördüyü işlər haqqında
HESABATI
Hesabat dövründə nazirliyin insan resurslarının inkişafı sisteminin qurulması və idarə
olunması, idarəçilikdə səmərəliliyin yüksəldilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Aparatının yeni strukturu təsdiq edilmiş (2021-ci ilin 6 avqust tarixli 87f nömrəli əmr), “Mədəniyyət Nazirliyinin İnstitusional İslahatlarının icrasına dəstək Proqramı”
çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Strategiyası”ının layihəsi, dövlət-özəl
tərəfdaşlıq və autsorsinq idarəetmə modellərinin, davranış mədəniyyəti, milli geyim və milli
ritm standartlarının hazırlanması və digər istiqamətlər üzrə müvafiq tədbirlər davam
etdirilmişdir.
İncəsənət və qeyri-maddi mədəni irs
Teatr
19-24 sentyabr 2021-ci il tarixlərində Estoniyanın Vilyandi şəhərində keçirilmiş
Beynəlxalq Kukla Teatrları Festivalında Gəncə Dövlət Dram Teatrı Hans Xristian Andersonun
“Düyməcik” tamaşası ilə təmsil olunmuşdur.
Mədəniyyət Nazirliyinin Rusiyanın Bakıdakı Mədəniyyət və İnformasiya Mərkəzi ilə birgə
əməkdaşlığı çərçivəsində 21-24 sentyabr 2021-ci il tarixlərində Azərbaycan Dövlət Akademik
Musiqili Teatrında rusiyalı məşhur aktyor-kaskadyor Aydar Zakirovun iştirakı ilə səhnə
hərəkəti və qılıncoynatma fəndlərindən ustad dərsləri keçirilmişdir. Ustad dərslərində
teatrlarda fəaliyyət göstərən gənc aktyorlar, həmçinin Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetinin tələbələri iştirak etmişlər.
7-9 oktyabr 2021-ci il tarixlərində Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində keçirilmiş “II Solo Fest”
Beynəlxalq Teatr Festivalında özəl “Teatral” teatr studiyası Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə, gənc dramaturq Ülviyyə Heydərovanın “Pələng”
tamaşası ilə çıxış etmişdir.
25-29 oktyabr 2021-ci il tarixində YARAT yaradıcılıq səhnəsində Mədəniyyət Nazirliyinin
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə ilk dəfə olaraq QİTİS-in pedaqoqları tərəfindən gənc teatr
prodüserləri üçün Laboratoriya təşkil edilmişdir. Laboratoriyada 30 gənc teatr mütəxəssisi
Aleksandra Knyazeva, Yelena Simurzina və Elşən Məmmədovun ustad dərslərində iştirak
etmşdir (həmçinin QİTİS-in 3 tələbəsi). Laboratoriya teatr ictimaiyyəti tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılanmışdır. Layihənin hər il keçirilməsi nəzərdə tutulur.
28 oktaybr 2021-ci il tarixində Mədəniyyət Naziriyi YARAT Müasir İncəsənət Məkanı ilə
birgə “Mədəni yenilənmə” layihəsinin ilk tədbirini həyata keçirilmişdir.
1-5 noyabr 2021-ci il tarixlərində Azərbaycan ordusunun parlaq qələbəsinin bədii əksi,
pandemiyanın doğurduğu obyektiv səbəblərdən durğunlaşmış teatr prosesinin dirçəldilməsi,
teatrların yaradıcı fəaliyyətə tədricən köklənməsinin təmin edilməsi, yeni istedadlı gənclərin,
həmçinin teatrda forma və üslub axtarışlarının dəstəklənməsi məqsədi ilə “4. 4 Qısa
Tamaşalar Festivalı” keçirilmişdir. Festival təkcə dövlət teatrlarını deyil, həmçinin özəl teatr
kollektivlərini, müstəqil sənətçiləri əhatə etmişdir. Festivalda 22 tamaşa (11 dövlət, 6 özəl, 5
müstəqil sənətçi) nümayiş olunmuşdur.
28 noyabr-8 dekabr 2021-ci il tarixində Özbəkistanın Daşkənd şəhərində keçirilmiş MDB,
Baltikyanı və Gürcüstan gənclərinin IV Beynəlxalq Teatr Forumunda Azərbaycan böyük
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heyətlə təmsil olunmuşdur. Forumda Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı Çingiz
Aytmatovun “Manqurt” və Kamal Abdullanın “Bir, iki, bizimki… ” tamaşaları ilə çıxış etmişdir.
17-18 dekabr 2021-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Əməkdar
incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadənin quruluşunda “İsgəndərə yeni Namə” (dramaturq
İlqar Fəhmi) adlı tamaşası dahi şairin 880 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.
21 dekabr 2021-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Azərbaycanın
Respublikasının xalq artisti Leyla Bədirbəylinin 100 illik yubileyi qeyd olunmuşdur.
28 dekabr 2021-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının 90 illik yubileyi qeyd
olunmuşdur.
Musiqi
20 Yanvar faciəsinin 31-ci ildönümü ilə bağlı olaraq M.Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət Akademik Filarmoniyasının kollektivləri – Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət
Simfonik Orkestrinin ifasında Fikrət Əmirovun Azərbaycan kapriççiosu, Azərbaycan Dövlət
Xor Kapellasının ifasında V.A.Motsartın Rekviyem əsərindən “Lacrymosa”, C.Verdinin
Rekviyemindən “Dies irae”, A.Dvorjakın “Stabbat mater” əsərindən II hissə, Azərbaycan
Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin ifasında T.Bakıxanovun “Oğlum əsgər gedir”,
S.Rüstəmovun “Əsgər marşı” lentə alınmış, videokadrlar kütləvi informasiya vasitələrində
nümayiş olunmuşdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının kollektivinin
ifasında F.Əlizadənin “İntizar” operası və S.Fərəcovun “Cavad xan” baletinin lent yazısı
“Mədəniyyət” kanalı vasitəsilə yayımlanmışdır.
30 aprel 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Caz Gününə həsr olunmuş konsert keçirilmişdir. “Landmark”
biznes-mərkəzində qapalı konsert şəraitində həyata keçən konsertdə respublikanın bir çox
tanınmış sənətkarları və gənc kollektivləri iştirak etmişdirlər.
2021-ci ilin may-oktyabr aylarında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının birgə
təşkilatçılığı ilə “Vətən müharibəsindəki Şanlı Qələbəmizə həsr olunmuş bəstəkarlıq
müsabiqəsi” təşkil olunmuşdur.
28-29 iyul 2021-ci il tarixində “Barrel Jazz Nights” silsiləsi çərçivəsində ASK Plaza
“Glass” salonunda iki günlük konsert keçirilmişdir.
31 iyul-4 avqust 2021-ci il tarixində Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı, Mədəniyyət
Nazirliyinin və Təhsil Nazirliyinin birgə dəstəyi ilə Ü.Hacıbəyli
adına Bakı Musiqi
Akademiyasının yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş XII Qəbələ Beynəlxalq Musiqi
Festivalı keçirilmişdir.
2021-ci ilin avqust-sentyabr aylarında TÜRKSOY təşkilatının təşəbbüsü ilə Türkiyənin
Hatay və İzmir şəhərlərində görkəmli türk şairi və mütəfəkkiri Yunus Əmrənin 700 illiyinə həsr
olunmuş tədbirlərdə Gənclik Kamera Xoru çıxış etmişdir.
10-18 sentyabr 2021-ci il tarixində Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə XVI Beynəlxalq
Bakı Caz Festivalı keçirilmişdir.
18-24 sentyabr 2021-ci il tarixində Şuşa şəhərində Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət
Nazirliyi və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə ənənəvi Üzeyir Hacıbəyli XIII
Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilmişdir.
28 sentyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı İordaniya Haşimilər
Krallığında keçirilən 35-ci Caraş Beynəlxalq Mədəniyyət və İncəsənət Festivalında iştirak
etmişdir.
15 oktyabr 2021-ci il tarixində Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi və Azərbaycan
Respublikasının Bolqarıstan Respublikasındakı Səfirliyinin təşkilatçılığı Sofiya şəhərinin
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mərkəzi konsert zalında Bolqarıstanın tanınmış musiqiçisi və dirijoru Minko Lambovun
rəhbərliyi altında “Sofiya” simfonik orkestrinin müşayiəti ilə tanınmış tar ifaçısı, Azərbaycanın
əməkdar artisti Sahib Paşazadənin ifasında konsert proqramı təşkil edilmişdir.
15-20 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin və
“OperaVision TV”in birgə təşkilatçılığı ilə II Beynəlxalq Vokalçılar Festivalı keçirilmişdir.
26 oktyabr – 06 noyabr 2021-ci il tarixlərində “Jazzery Voices” layihəsi həyata
keçirilmişdir. Layihənin ilk mərhələsi Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100
illiyinə həsr edilmişdir.
1-10 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə 44 günlük Vətən Müharibəsindəki şanlı qələbəmizin birinci ildönümü
münasibətilə silsilə Zəfər tədbirləri təşkil edilmişdir.
15-20 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci ilin
“Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında müvafiq Sərəncamının icrası məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Nizami Gəncəvinin 880
illiyinə həsr olunmuş silsilə musiqili tədbirlər keçirilmişdir.
22 noyabr 2021-ci il tarixində görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun doğum günü
münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən sənətkarın məzarı ziyarət edilmiş,
Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Ağaverdi Paşayevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri və solistlərin iştirakı ilə konsert proqramı təşkil
olunmuşdur.
2021-ci ildə görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun anadan olmasının 100 illiyi
münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən noyabrın 23-də Heydər Əliyev Sarayında
tanınmış solistlərin iştirakı ilə bəstəkarın mahnılarından ibarət konsert, noyabrın 24-də
Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının iştirakı
ilə yubiley tədbiri təşkil edilmiş, dekabrın 8-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrında bəstəkarın “Xanəndənin taleyi” operası nümayiş olunmuşdur.
Bəstəkar Tofiq Bakıxanovun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə dekabrın 4-də
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında bəstəkarın "Xeyir və Şər" və "Xəzər
balladası" baletləri nümayiş olunmuş, Kamera və Orqan Musiqisi Zalında dekabrın 6-da
Azərbaycan Dövlət Fortepiano Triosu və Azərbaycan Dövlət Simli Kvartetinin iştirakı ilə,
dekabrın 8-də isə tarzən Sahib Paşazadənin iştirakı ilə yubiley konsertləri keçirilmişdir.
10 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında ümummilli
lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş anım gecəsi keçirilmişdir. Tədbirdə Rauf
Abdullayevin rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri çıxış
etmişdir.
15-17 dekabr 2021-ci il tarixində YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzinin və Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsi olan “Mədəni Yenilənmə” tədbirlərinin
ikinci mərhələsi keçirilmişdir.
27 dekabr 2021-ci il tarixində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən
“Expo2020Dubai” tədbirində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
geniş konsert proqramı həyata keçirilmişdir.
Qeyri-maddi mədəni irs
03 oktyabr 2021-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetində keçirilmiş şair Mir Həmzə
Seyyid Nigariyə həsr olunmuş simpozium çərçivəsində Nazirliyin təşkilati dəstəyi ilə
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert proqramı təşkil olunmuşdur. Tədbirdə şair Mir Həmzə
Seyyid Nigarinin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş qısa film nümayiş olunmuşdur.
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24-30 oktyabr 2021-ci il tarixində "Cəngi" folklor rəqs ansamblı Azərbaycan folklorunun
təbliği məqsədilə Misirin Mədəniyyət Nazirliyi, Misir Mədəniyyət Sarayları Baş İdarəsi və
İsmailiyyə Quberniyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən "21-ci İsmailiyyə Beynəlxalq Folklor
Festrivalı"nda ölkəmizi təmsil etmiş, “Festivalın ən yaxşı qrupu” nominasiyası üzrə mükafata
layiq görülmüşdür.
27 noyabr 2021-ci il tarixində TÜRKSOY-un mənzil qərargahında XIX əsr Azərbaycan
aşıq ədəbiyyatının klassiklərindən biri, Türk Dünyasının böyük saz və söz ustadı Aşıq
Ələsgərin anadan olmasının 200 illiyi ilə əlaqədar tədbir və TÜRKSOY tərəfindən nəşr edilmiş
"Aşıq Ələsgər seçmə şeirləri" adlı kitabın təqdimatı keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd
edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli 2511 nömrəli Sərəncamının 1-ci bəndinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə, həmçinin Azərbaycan Aşıqlar
Birliyinin təklifləri nəzərə alınmaqla, ustad sənətkar Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinə həsr
olunmuş tədbirlər planı hazırlanmışdır. 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 Mədəniyyət Nazirliyi və
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi tərəfindən tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi ilə birlikdə Aşıq Ələsgərin lirik şeirlərindən ibarət “Lirika”, ustad
aşığın ömür və sənət yoluna həsr olunmuş iyirmidən artıq dastan və rəvayətlərdən ibarət
“Aşıq Ələsgərlə bağlı dastan və rəvayətlər” adlı kitabları nəşr olunmuş, “Adım Ələsgərdi,
Göyçə mahalım” adlı audio və video disklərdən ibarət albom hazırlanmışdır.
Həmçinin “Aşıq divaniləri və müxəmməsləri” (40m/v) antologiyası toplanıb tərtib
olunmuş və “Ozan” elmi-mədəni toplusunun VI kitabı hazırlanıb nəşrə göndərilmişdir. Aşıq
sənətinə olan marağın artırılması və aşıq sənətinin gənc nəslə ötürülməsi məqsədilə “Aşıq
dəsrləri-2” albomu nəşr olunmuşdur.
30 noyabr 2021-ci il tarixində Qazax rayon Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan aşıq
sənətinin görkəmli nümayəndəsi Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş
tədbir keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində Qazax Dövlət Dram teatrının aktyorlarının ifasında
Salman Əliyevin “Aşıq Ələsgər” pyesindən V və VI şəkillər oynanılmışdır.
20 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Aşıq
Ələsgərin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş yekun tədbir təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin “Nizami Gəncəvi İli” ilə bağlı tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş Nizami
Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poeması əsasında hazırlanmış “Leyli və Məcnun” aşıq
dastanının 17 dekabr 2021-ci il tarixində Heydər Əliyev Sarayında nümayişi baş tutmuşdur.
Muzey, qalereya və sərgilər
Azərbaycan Respublikasında koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının yayılmasının
qarşısının alınması və sosial təcridin gücləndirilməsi məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyinin
tabeliyində fəaliyyət göstərən bütün muzey müəssisələri (133 muzey və 59 Heydər Əliyev
mərkəzi) müəyyən müddət ərzində ziyarətçilər üçün bağlanılmışdır. Bu müddət ərzində bir
sıra onlayn sərgilər keçirilmiş, uğurlu layihələr reallaşdırılmış, muzeylərin sosial şəbəkələrdəki
səhifələrində mütəmadi olaraq məlumatlar paylaşılmışdır. Bakı şəhər muzeyləri aktiv rejimdə
müxtəlif saytlar (http://mct.gov.az/ , https://museum.az/ , https://creative.az/ və s.), YouTube,
Facebook, Twitter, Instagram və s. sosial şəbəkələr vasitəsilə bir çox onlayn xidmətlər
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(ekspozisiya və sərgilərin virtual turu, tarix, təsviri və tətbiqi sənət, ədəbiyyat, musiqi, ustad və
s. dərsləri, mühazirələr, konsert proqramları) göstərmişlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan xalqının
Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin
nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə “Bakı
şəhərində Vətən müharibəsi memorial kompleksinin və Zəfər muzeyinin yaradılması
haqqında” 3 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncam imzalanmışdır. Bununla əlaqədar Mədəniyyət
Nazirliyinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə Vətən müharibəsi memorial kompleksi və
Zəfər muzeyinin yeri və layihələndirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanaraq Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi tapşırılmışdır. Eyni zamanda,
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığına
əsasən Zəfər muzeyinin məzmununun hazırlanması və qısa müddət ərzində bununla bağlı
işçi qrupunun yaradılması Mədəniyyət Nazirliyinə həvalə edilmişdir. Göstərilənlərlə bağlı
müvafiq işçi qrupun yaradılması və muzeyin konsepsiyasının hazırlanması ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti dövlət qurumlarına müraciət
ünvanlanmışdır. Hazırda qeyd edilən istiqamətdə işlər davam etdirilir.
20 yanvar faciəsinin 31-ci ildönümü ilə bağlı respublikanın muzey və Heydər Əliyev
mərkəzlərində silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Tədbirlərdə onlayn sərgilər, mühazirələr, tarix
dərsləri, faciənin şahidləri ilə görüşlər keçirilmiş, Şəhidlər Xiyabanı və şəhidlərin xatirəsinə
ucaldılmış abidələr ziyarət edilmişdir.
20 yanvar 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində 20 Yanvar
faciəsinin 31-ci ildönümü ilə bağlı onlayn sərgi təşkil olunmuşdur.
Xocalı Soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı respublikanın muzey və Heydər Əliyev
Mərkəzlərində bir sıra tədbirlər keçirilmişdir.
25 fevral 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Xocalı soyqırımının
iyirmi doqquzuncu ildönümünə həsr edilmiş “Unudulmaz faciə” adlı sərgi keçirilmişdir.
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xocalı – Azərbaycanın qara tarixinin qanlı səhifəsi”
mövzusunda mühazirə təşkil edilmişdir.
18 fevral 2021-ci il tarixində Rusiya Etnoqrafiya Muzeyində “Tale ipini xalçaya
toxuyaraq... Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənəti Rusiya Etnoqrafiya Muzeyinin
kolleksiyasında” adlı sərgi təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və “British Council”un birgə
təşkilatçılığı ilə 23-26 fevral 2021-ci il tarixlərində Bakı şəhərində və regionlarda fəaliyyət
göstərən muzey və qoruqların əməkdaşlarının iştirakı ilə “Muzeylərdə müyəssərlik və
inklüzivlik” mövzusunda onlayn təlim keçirildi. Təlimin əsas məqsədi muzeylərdə əlilliyi olan
insanlar üçün bərabərlik, müyəssərlik və inklüzivliyin tətbiq edilməsinə nail olmaq idi.
16 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Xalq rəssamı Arif
Hüseynovun əsərlərindən ibarət “Novruz naxışları” adlı sərginin açılışı və eyniadlı kataloqun
təqdimatı keçirilmişdir.
19 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində “Novruz ahəngi”
sərgisi təşkil olundu. Sərgidə muzeyinin zəngin kolleksiyasından olan Novruz bayramına aid
maraqlı rəsm əsərləri və Novruz bayramına həsr olunmuş videoçarx nümayiş olunmuşdur.
30 aprel 2021-ci il tarixində Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin
təşkilatçılığı ilə “Nizami Gəncəvi ili” çərçivəsində dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş “Nizami və musiqi” adlı onlayn beynəlxalq konfrans təşkil
edilmişdir. Konfransda Azərbaycan, Avstriya, Almaniya və Türkiyədən 16 təşkilatdan 30-a
qədər tədqiqatçı iştirak etmişdir.
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5 may 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçaçı günü” peşə
bayramı münasibətilə “Ənənələrimizi yaşadanlar” adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə bir sıra
dövlət və hökumət nümayəndələri, ictimai təşkilatların təmsilçiləri, xalçaçı rəssam və
ekspertlər, ali məktəblərin müəllim-tələbə heyəti və bu sahədə çalışan mütəxəssislər iştirak
etmişlər.
18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü “Muzeylərin gələcəyi: dirçəliş və yeni baxış” devizi
altında onlayn formatda silsilə təqdimatlar və tədbirlərlə qeyd edilmişdir.
8-26 may 2021-ci il tarixlərini əhatə edən “Məktəblilər üçün muzey həftəsi” layihəsi
çərçivəsində “Muzeylər və Nizami irsi” adlı virtual beynəlxalq proqram həyata keçirilmişdir.
18 may 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Nə? Harada? Nə
zaman?” intellektual oyununu təşkil edilmişdir. İştirakçılar incəsənət, o cümlədən dünya
muzeyləri, xalçaçılıq sənəti və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi ilə bağlı sualları
cavablandırıblar.
Ağdam İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin konsepsiyası hazırlanmış və 28 may
2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə
təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Şəhərin baş planı, topoqrafik məlumatlar, ərazinin
landşaftı, dağıntılar, bitki örtüyü və s. haqqında toplanılan məlumatlara istinad etməklə,
Ağdam İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin məzmun və ilkin memarlıq layihəsi
hazırlanmışdır.
7 iyul 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin Rusiya Federasiyası
Tatarıstan Respublikasında “Kazan Kremli” Muzey-Qoruğunda “Xalça sənəti – mənaların
təkamülü” adlı sərginin açılışı olmuşdur.
Bülbülün Ev-Muzeyinin Şuşa şəhərində fəaliyyətinin bərpa olunması ilə əlaqədar bədii
tərtibat işləri Nazirlik tərəfindən həyata keçirilmiş, muzeyin ekspozisiyasında nümayiş
olunacaq eksponatlar seçilmiş, muzeyin 3D dizaynı hazırlanmışdır. 29 avqust 2021-ci il
tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə muzeyin rəsmi açılışı olmuşdur.
31 avqust – 5 sentyabr 2021-ci il tarixlərində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində geyim
mədəniyyətinin və yaradıcılığının bayramı sayılan Selvedge Dünya Satış Sərgisi keçirilmişdir.
17 sentyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Bakı
Musiqi Akademiyası ilə birgə "Milli Musiqi Günü" münasibətilə tədbir keçirilmişdir.
4 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin iştirakı ilə Cəbrayıl Memorial Kompleksinin təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Bu
kompleks Bayraq meydanı, İşğal muzeyi və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ümumi
mənzərəsini əks etdirən dağıntıların nümayiş etdiriləcəyi sahədən ibarət olacaqdır.
13-15 oktyabr 2021-ci il tarixində Bakıda Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (ICOM)
Azərbaycan Milli Komitəsi, Muzey İdarəçiliyi (INTERCOM) və Etnoqrafiya Muzeyləri və
Kolleksiyaları (ICME) üzrə beynəlxalq komitələrinin birgə əməkdaşlığı ilə “Muzeylərdə
kolleksiyaların toplanması siyasətinin dəyişdirilməsi: liderlik və sosial məsuliyyət zərurəti” adlı
konfrans keçirilmişdir. Konfransda əyani olaraq dünyanın bir sıra ölkərindən (Azərbaycan,
Rusiya, Sloveniya, Xorvatiya, Almaniya, Rumuniya, Niderland) 10 mütəxəssis, o cümlədən
beynəlxalq komitələrin sədrləri də iştirak edib. Bununla yanaşı, konfransa onlayn olaraq 100-ə
yaxın xarici və yerli muzey mütəxəssisi qatılmışdır.
14-16 oktyabr 2021-ci il tarixində “Nizami Gəncəvi İli”nə həsr edilmiş “İşıq festivalı.
Nizami Gəncəvi” adlı audiovizual layihə həyata keçirilmişdir. Festival cəmiyyətdə Nizami
Gəncəvinin zəngin poetik, fəlsəfi-ictimai irsinin öyrənilməsi, qorunması və gələcək nəsillərə
çatdırılması üçün daha böyük ictimai marağın cəlb edilməsi məqsədilə Azərbaycan
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Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı və bir sıra dövlət qurumlarının dəstəyi ilə
ərsəyə gəlmişdir.
Füzuli Memorial Kompleksinin konsepsiyası hazırlanmış və 17 oktyabr 2021-ci il
tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev təməlqoyulma
mərasimində iştirak etmişdir. Şəhərin baş planı, topoqrafik məlumatlar, ərazinin landşaftı,
dağıntılar, bitki örtüyü və s. haqqında toplanılan məlumatlara istinad etməklə, Füzuli Memorial
Kompleksinin məzmun və ilkin memarlıq layihəsi hazırlanmışdır.
19 oktyabr 2021-ci il tarixində Dövlət Ermitajında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi qeyd olunmuşdur.
21 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Kamil Əliyev: rəssam
və dövr” adlı sərginin açılış mərasimi keçirilmişdir. Sərgi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq “İstiqlal” ordenli Xalq rəssamı Kamil
Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Aşıq Ələsgərin 200 illik
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 18 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 29 oktyabr
2021-ci il tarixində Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Azərbaycan aşıq
sənətinin görkəmli nümayəndəsi, qüdrətli söz ustadı Aşıq Ələsgərin 200 illiyinə həsr olunmuş
tədbir keçirilmişdir.
2–7 noyabr 2021-ci il tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində “İkinci İstanbul İncəsənət
və Əntiq Sərgisi” keçirilmişdir.
4 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində “8
noyabr Zəfər Günü” münasibətilə konsert keçirilmişdir.
4 noyabr 2021-ci il tarixində Muzey Mərkəzinin Sərgi qalereyasında Vətən müharibəsinin
qələbə ilə başa çatmasının və Qarabağın işğaldan azad edilməsinin birinci ildönümünə həsr
olunmuş “Zəfər sərgisi”nin təntənəli açılışı olmuşdur.
5 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində “Mədəniyyətimizin
incisi – Qarabağ” sərgisinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
5 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Zəfər Gününə həsr
olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə “Qarabağın xalça xəritəsi” layihəsi çərçivəsində toxunan
“Zəfər” xalçasının təntənəli şəkildə qədim ənənələrə uyğun dəzgahdan kəsimi mərasimi və
Əməkdar rəssam Adil Şıxəliyevin müəllifi olduğu “Şuşa” adlı qobelenin təqdimatı baş
tutulmuşdur.
12 noyabr 2021-ci il tarixində Dövlət Ermitajının Baş qərargah binasında “Görünməyən
incəsənət. İmkan sərhədlərini genişləndirərək” adlı inklüziv sərginin açılışı keçirilmişdir.
30 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində məşhur gürcü rəssamı,
sənətşünas Nino Kipşidzenin əsərlərindən ibarət “Varlığın fraqmentləri” adlı sərginin açılışı
olmuşdur.
1 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Mədəniyyət
Nazirliyinin “Nizami ili” çərçivəsində elan etdiyi "Muzey eksponatının hekayəsini sən danış:
Nizami Gəncəvi" mövzusunda hekayə müsabiqəsi qaliblərinin təltifolunma mərasimi
keçirilmişdir.
1 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Çingiz Fərzəliyevin
müəllifi olduğu Azərbaycan miniatür sənətinin nadir nümunələrindən olan “Vərqa və Gülşa”
miniatür əlyazma kitabında yer alan 71 illüstrasiyanın ölkəmizdə ilk dəfə kitab halında nəşrinin
təqdimatı keçirilmişdir.
1 dekabr 2021-ci il tarixində Abdulla Şaiqin Mənzil-Muzeyində Abdulla Şaiqin 140 illiyinə
həsr edilmiş virtual konfransın materiallarından ibarət məqalələr toplusunun yer aldığı kitabın
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
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Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində 17 dekabr 2021-ci il tarixində "Pol Nadar: Bakıya
əsrarəngiz səyahət" adlı sərginin açılış mərasimi keçirilmişdir. Sərgidə Fransanın Memarlıq və
İrs Multimedia Kitabxanasının arxivində saxlanılan məşhur fransız fotoqrafı Pol Nadarın 1890cı ildə Bakıda olarkən lentə aldığı fotoların orijinal neqativləri əsasında çap olunan 70-dək
yüksək keyfiyyətli fotoşəkil nümayiş olunur. “Dahilərin portretləri”, “Bakı” və “Türküstana
səyahət” adlı üç tematik hissəyə bölünən sərgi 2022-ci il fevralın 15-dək davam edəcəkdir.
22 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində SSRİ Xalq rəssamı
Mikayıl Abdullayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Həyata sevgi ilə: Mikayıl Abdullayev”
sərgisinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
Mədəniyyət Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən rayon (şəhər) Heydər Əliyev
mərkəzlərinin informasiya portalının (https://heydaraliyev-centers.az/) davamlılığı cari il
ərzində təmin olunmuş və portala Heydər Əliyev mərkəzləri tərəfindən mütəmadi olaraq
müvafiq məlumatlar əlavə edilmişdir.
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası
2021-ci il də Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən cari fəaliyyət çərçivəsində
genişmiqyaslı işlər aparılmış, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyindən irəli
gələn digər göstərişlərə uyğun tədbirlər görülmüşdür.
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 22 oktyabr tarixli 844 nömrəli Fərmanı ilə
tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin strukturunun və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 472 nömrəli Fərmanının
7.1-ci bəndinin icrası və dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək, idarəetmənin səmərəliliyini təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin 5 regional idarəsi yaradılmışdır.
Abidələrin mühafizəsi və qoruqların idarə edilməsi
Abidələrin mühafizə zonalarının zəbt edilməsi və özbaşına tikinti işlərinin aparılması ilə
bağlı cari il ərzində bir sıra faktlar aşkar olunaraq qarşısı alınmış, abidələrin qəsdən korlama
və ya məhv edilməsi ilə bağlı aşkar olunmuş 7 halla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına, 12
halla bağlı isə yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət olunmuşdur.
Respublikanın şəhər və rayonlarının baş planlarında tarix-mədəniyyət abidələrinin
mühafizə zonalarının nəzərə alınması məqsədilə inşaat və təsərrüfat işləri həyata keçirilərkən
abidələrin mühafizə zonalarına və ərazilərinə müdaxilənin qarşısının alınması üçün nəzarətin
gücləndirilməsi istiqamətində birgə işlər aparılmışdır.
Dövlət Xidmətinin müraciəti əsasında Dövlət Reklam Agentliyi ilə birgə Bakı şəhərində
dövlət mühafizəsində olan abidələrin görkəmini korlayan reklam lövhələri və məişət qurğuları
sökülmüşdür.
Respublika ərazisində yerləşən abidələrin mülkiyyətçisi və ya istifadəçiləri olan fiziki və
hüquqi şəxslərlə abidələrin qorunması və onlardan istifadə qaydalarına dair mühafizə
müqavilələrinin bağlanılması üzrə də işlər davam etdirilmişdir. Belə ki, cari il ərzində
vətəndaşlarla 35 mühafizə müqaviləsi bağlanmışdır.
“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 25-ci maddəsinə zidd olaraq, müvafiq razılıq və layihə sənədləri olmadan
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abidələrdə qeyri-professional səviyyədə bərpa-təmir və yenidənqurma işlərinin aparılmasına
cəhd göstərilir ki, ötən dövr ərzində Xidmət tərəfindən çoxlu sayda belə qanun pozuntularının
qarşısı alınmışdır. Nümunə olaraq Ağdaş rayonunda Qarabəy karvansarası, Bərdə rayonu
Lənbəran və Uğurbəyli kəndlərindəki məscidlərdə təsdiq edilmiş layihə olmadan aparılan işləri
göstərmək olar.
Dövr ərzində respublika ərazisində təbii təsirlər (yağış və sel sularının təsiri və s.),
habelə insan fəaliyyəti nəticəsində üzə çıxmış arxeoloji abidələrin və digər maddi mədəniyyət
nümunələrinin qorunması və tədqiqi üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birgə
müvafiq tədbirlər görülmüşdür. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında”
Qanunun 20-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının rayonları ərazisində
arxeoloji qazıntı işləri aparılması üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya
və Etnoqrafiya İnstitutu tərəfindən verilmiş 48 vəkalətnamə Dövlət Xidmətində qeydiyyatdan
keçirilmiş və aparılan qazıntı işlərinə aidiyyəti üzrə regional idarələrin əməkdaşları tərəfindən
mütəmadi olaraq nəzarət təşkil edilmişdir.
Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 27
dekabr 2013-cü il tarixli 195 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiqlədiyi “Daşınmaz tarix və mədəniyyət
abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın icrasına dair
ümumi hesabat hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. Ümumi hesabatda Dövlət
Proqramının Tədbirlər Planına uyğun olaraq illər üzrə və istiqamətlər üzrə görülən işlərin icra
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi də aparılmışdır.
“Çıraqqala-Şabran”, “Qədim Şəmkir Şəhəri” və “Orta Əsr Ağsu Şəhəri” Dövlət TarixMədəniyyət qoruqlarının elan edilməsi və “Nizami Gəncəvi məqbərəsi” kompleksinin Gəncə
Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruğunun
tərkibində fəaliyyətinin təmin edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 22 oktyabr tarixli 1498 nömrəli
Sərəncamının icrası ilə bağlı tarix-mədəniyyət qoruqlarının sərhədləri və mühafizə
zonalarının, eləcə də əsasnamələrinin təsdiq edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə müraciətlər göndərilmişdir. Aidiyyəti üzrə müvafiq qurumlar tərəfindən
təsdiqlənmiş qoruqların xəritələrinin sərhədləri daxilində bələdiyyə və özəl mülkiyyət olan
torpaq sahələrini daxil olduğuna və Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin müvafiq
bəndləri ilə Abidələrin Qorunması Haqqında Qanun arasında yaranmış uyğunsuzluğa görə
xəritələr təsdiq olunmamışdır. Məsələnin həlli istiqamətində qeyd edilən məcəlləyə müvafiq
dəyişiklərin edilməsi məqsədilə təkliflər təqdim edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamında qeyd olunan qoruqların
sərhədlərini və mühafizə zonalarını əks etdirən xəritələrin Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin rəyinə əsasən qanunvericilik üzrə uyğunlaşdırılmasının tələb olunduğunu,
prosesin hazırda davam etdiyini, təsdiqinin Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində
müvafiq dəyişikliklərin edilməsindən sonra mümkünlüyü barədə rəyi nəzərə alaraq, eləcə də
qoruqların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin zəruriliyini rəhbər tutaraq hazırkı mərhələdə
əsasnamələrin layihələrinin təsdiq edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə müraciət göndərilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 78 nömrəli
30.03.2021-ci il tarixli Qərarı ilə “Çıraqqala-Şabran”, “Qədim Şəmkir Şəhəri” və “Orta Əsr
Ağsu Şəhəri” Dövlət Tarix-Mədəniyyət qoruqlarının əsasnamələri təsdiq edilmişdir.
“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı-Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin inzibati sərhədləri
daxilində Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu yaradılmışdır. “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı –
Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 31 may tarixli 338-VIQ nömrəli
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 22 iyun tarixli
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1374 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 30 iyun tarixli 393s Sərəncamının 2-ci hissəsinə əsasən
müvafiq təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə (Ədliyyə Nazirliyi, Şuşa Şəhəri Dövlət
Qoruğu İdarəsi və icra prosesində müəyyən ediləcək digər aidiyyəti dövlət orqanları (dövlətin
hüquqi şəxsləri) ilə razılaşdırmaqla) tapşırılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən “Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən
abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması ilə bağlı yazılı
göstərişlərin məzmunu, habelə təhlükənin aradan qaldırılması tədbirləri, onların həyata
keçirilməsi qaydası və müddəti”nin təsdiq edilməsi barədə”, “Şuşa şəhərinin ərazisində
abidələrin qorunmasına dair mühafizə müqaviləsinin forması”nın təsdiq edilməsi barədə”,
“Şuşa şəhəri ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin monitorinqinin keçirilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə”, “Şuşa şəhərinin ərazisində üzərində və mühafizə
zonalarında reklam qurğularının yerləşdirilməsi qadağan edilən abidələrin siyahısı”nın təsdiq
edilməsi barədə, “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun mühafizə zonasının mühafizə rejiminin
müəyyən edilməsi barədə” və “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun mühafizə zonasının
sərhədlərinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
qərar layihələrinin, eləcə də Qoruğun mühafizə zonasının sərhədlərini əks etdirən xəritəsi
hazırlanmış və aidiyyət qurumlarla razılaşdırılaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24.11.2021-ci il tarixli 366 nömrəli
Qərarı ilə Şuşa şəhərinin ərazisində üzərində və mühafizə zonalarında reklam qurğularının
yerləşdirilməsi qadağan edilən abidələrin siyahısı və 26.11.2021-ci il tarixli 370 nömrəli Qərarı
ilə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun mühafizə zonasının sərhədləri təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırığında nəzərdə tutulan digər sənədlər
müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırma mərhələsindədir.
Dünya elminin nadir tapıntıları olan və eyni dövrün qədim insan məskənləri kimi qeydə
alınan Xocavənd rayonundakı Azıx və Tağlar Paleolit dövrünə aid düşərgələrin, həmçinin
Kəlbəcər rayonundakı Zar mağara düşərgəsinin kompleks şəkildə qorunmasının, tarixi
həqiqətləri bərpa edərək bu abidələrin Azərbaycan mədəni irsinin ayrılmaz və çox önəmli
hissəsi olduğunun beynəlxalq aləmdə təbliği və təşviqinin mütəşəkkil şəkildə həyata
keçirilməsi məqsədilə “Azıx-Tağlar-Zar mağara düşərgələri” Dövlət Tarix-Arxeoloji Qoruğunun
elan edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasına müraciət
göndərilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq tapşırıqlarına uyğun
olaraq “Azıx-Tağlar-Zar mağara düşərgələri” Dövlət Tarix-Arxeoloji Qoruğunun elan edilməsi
təklifinə münasibət bildirilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına və Dövlət Turizm Agentliyinə müraciətlər
göndərilmişdir. Qeyd olunan dövlət qurumlarının rəy və təklifləri nəzərə alınaraq hazırlanmış
“Azıx-Tağlar mağara düşərgələri” Dövlət Tarix-Arxeoloji Qoruğunun yaradılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncam layihəsi təsdiq üçün Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
Qoruq ərazilərində yerləşən abidələrin mühafizəsi və qorunması çərçivəsində hər il
olduğu kimi cari ildə bütün tarix-mədəniyyət qoruqlarında yerləşən abidələrdə monitorinq
keçirilmiş və bərpa-konservasiyaya ehtiyacı olan 11 qoruq üzrə 72 ədəd abidəyə dair müvafiq
arayış hazırlanaraq dövlət investisiya siyahısına daxil edilməsi üçün müvafiq Dövlət Xidmətinə
təqdim edilmişdir.
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Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən tarix-mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasında “COVİD – 19” Pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması
və sosial təcridin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
yanında Operativ Qərargahın qərar və tövsiyələrinə, eləcə də Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq
əmrlərinə uyğun şəkildə təşkil olunmuşdur.
Cari il ərzində qoruqlara gələn ziyarətçilərin ümumi sayı 56027 nəfər təşkil etmişdir ki, bu
əvvəlki illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Qoruqlara gələn ziyarətçilərin 2578 nəfəri xarici,
53449 nəfəri isə yerli qonaq olmuşdur.
2021-ci ilinin “Nizami Gəncəvi İli” elan olunması çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası
üzrə Dövlət Xidməti AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ilə birgə dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş, Türkiyənin,
Özbəkistanın, Ukraynanın və Azərbaycan alimlərinin iştirakı ilə 30 noyabr-1 dekabr 2021-ci il
tarixlərində onlayn beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilmişdir.
27 sentyabr Anım Günü Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan bütün tarix-mədəniyyət
qoruqlarında qeyd edilmişdir. Qeyd olunan müddət ərzində Dövlət Xidmətinin tabeliyindəki
təşkilatlar tərəfindən razılaşdırılmış tədbirlər planına uyğun olaraq tədbirlər keçirilmiş və
hesabatlar aidiyyət üzrə təqdim edilmişdir.
Keşikçidağ kurqanlar vadisində arxeoloji-xilasetmə, kəşfiyyat qazıntı işləri 25.12.202020.02.2021-ci il tarixlərində Qaltan və Karvan dərəsi adlanan ərazidə, “Keşikçidağda elmiarxeoloji qazıntılar və yay məktəbi” adlı layihə çərçivəsində isə 15.06-15.07.2021-ci il
tarixlərində Sarıyoxuş dərəsində yerləşən 1 və 2 saylı kurqanlarda qazıntı işləri aparılmışdır.
“Keşikçidağda elmi arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi” adlı layihə rayon könüllülərinin,
tələbələrin, tarix müəllimlərinin iştirakı ilə həyata keçirilmiş, qazıntılar zamanı alimlərin iştirakı
ilə “Master Klass”lar təşkil olunmuşdur.
Keşikçidağ Kurqanlar vadisində “Keşikçidağda elmi arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi”
adlı layihə zamanı aşkarlanmış zəngin artefaktlardan ibarət sərgi təşkil olunmuşdur.
Cari ilin 28 noyabr tarixindən 22 dekabr tarixinədək “Avey qoruğunun Göyəzən filialında
elmi-arxeoloji qazıntılar və payız məktəbi” adlı layihə həyata keçirilmişdir. Arxeoloji
qazıntılarda Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialının, Gəncə Dövlət Universitetinin, Qazax
Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinin tələbələri, eləcə də mədəniyyət könüllüləri iştirak etmişlər.
Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətinin “www.irs.gov.az” yeni saytı Dövlət Xidmətinin yeni yanaşma tələblərinə uyğun
olaraq və Mədəniyyət Nazirliyinin həyata keçirdiyi islahatlar nəzərə alınaraq hazırlanmışdır.
Dövlət Xidmətinin yeni saytının 22.10.2021-ci il tarixində təqdimatı keçirilmişdir.
Dövlət Xidməti və tabeliyində olan tarix-mədəniyyət qoruqlar tərəfindən hesabat dövrü
ərzində mədəni irsin təşviqi ilə bağlı müxtəlif mövzularda, eləcə də Nizami Gəncəvinin 880
ilinə həsr edilmiş 111 onlayn videokonfrans keçirilmişdir. Bunlardan 24-ü beynəlxalq, 87-i isə
yerli səviyyədə keçirilmişdir. Onlayn ZOOM platformasında keçirilən tədbirdə 3137 nəfər
iştirak etmişdir.
Abidələrin pasportlaşdırılması və mühafizə zonalarının hazırlanması
Cari ildə abidələrin pasportlaşdırılması və mühafizə zonalarının müəyyən edilməsi
işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə ehtimal dəyər müəyyən edilmiş, müvafiq tender
proseduru keçirilərək satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.
Müqaviləyə əsasən 155 abidə pasportu və aidələrin mühafizə zonaları üzrə 108
layihənin hazırlanması işlərinə başlanılmışdır. Bunlardan 42 pasport (30 pasport Şuşa şəhəri
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üzrə) və 10 mühafizə zonasının layihəsi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən abidələr
üzrə hazırlanmış olacaq.
Qeyd olunan işlərin 2022-ci ildə davam etdirilməsi məqsədilə müvafiq siyahıların
formalaşdırılmasına başlanılmışdır.
Abidələrin bərpası
Abidələrdə bərpa-konservasiya işlərinin aparılması üçün tərəfimizdən mütəmadi olaraq
müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
“Çıraqqala” abidəsində möhkəmləndirmə, bərpa-konservasiya işlərinin görülməsi ilə
bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 13 mart 2019-cu il tarixli, 1041
nömrəli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi məqsədilə bərpa-konservasiya işləri davam
etdirilmişdir.
“Sınıq körpü” abidəsində bərpa işləri yekunlaşdırılmışdır. Abidənin istifadəyə verilməsi
üzrə müvafiq sənədləşdirmə prosesi davam etdirilir.
Dövlət mühafizəsində olan 10 tarix və mədəniyyət abidəsində bərpa-konservasiya
işlərinin aparılması üzrə layihə tapşırıqları hazırlanmış və “Satınalmalar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunun tələblərinə uyğun olaraq müvafiq prosedurlar
keçirilmişdir.
Abidələrin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üzrə işlərin növbəti ildə davam
etdirilməsi məqsədilə müvafiq siyahıların formalaşdırılmasına başlanılmışdır.
Hazırda Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə
Dövlət Xidməti ilə Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA) arasında Böyük
Mərdəkan qəsri və Tuba şah məscidinin bərpası haqqında niyyət məktubuna əsasən qeyd
olunan abidələrdə müvafiq işlər davam etdirilir.
Bundan başqa, təcili bərpa-konservasiya işlərinə ehtiyac duyulan abidələrin "Dövlət
büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına tikintisi nəzərdə tutulmuş layihələrin
siyahısı"na daxil edilməsi üzrə müvafiq işlər görülmüşdür.
Beynəlxalq əməkdaşlıq və təbliğat
2 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında
Mədəni İrsin Qorunması İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti və Türk Əməkdaşlıq və
Koordinasiya Agentliyi (TİKA) arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanmışdır.
17 mart 2021-ci il tarixində Türkmənistanın Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
“Memarlıq və mədəniyyətin tarixi” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq vebinarda iştirakı təmin
olunmuş və işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki vəziyyətə dair məlumat verilmişdir.
12 aprel 2021-ci il tarixində Litva Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Egidijus Navikas ilə görüş keçirilmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası
üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə monitorinq işlərinin
həyata keçirildiyi, mədəniyyət obyektlərinin cari vəziyyətinə görə sinifləndirildiyi bildirilmiş və
bu günədək baxış keçirilmiş abidə və mədəniyyət müəssisələrinə dair məlumat verilmişdir.
24 may 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və İtaliyanın
Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının
mədəni irsinin bərpasında İtaliya şirkətlərinin iştirakına dair veb-missiya keçirilmişdir.
Cari ilin 1 iyun tarixində Macarıstanın Xarici İşlər və Ticarət İnstitutunun direktor müavini
professor Laslo Vaşa və İnstitutun aparıcı tədqiqatçısı Peter Vaqner ilə görüş keçirilmişdir.
Cari ilin 4 iyun tarixində Ağdam şəhərinə media-tur təşkil olunmuşdur. Səfər çərçivəsində
Ağdam şəhərində yerləşən Cümə məscidi, Çörək muzeyi, Şahmat evi, Dram teatrı, “İmarət”
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kompleksi, Şahbulaq qalası, Qiyaslı kəndində yerləşən məscidə baxış keçirilmişdir. Mədəni
İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi tarixi abidələr və mədəni irs
obyektlərinə qarşı həyata keçirilmiş vəhşilik haqqında media-tur iştirakçılarına ətraflı məlumat
vermişdir.
7-9 iyun tarixlərində Sualtı mədəni irsin qorunması üzrə 2001-ci il Konvensiyasına Tərəf
Ölkələrin 8-ci görüşündə, 10 iyun tarixində Elmi və Texniki Məsləhətverici Qurumun, 11 iyun
tarixində “Skerki Bank” abidəsi ilə bağlı Koordinasiya Komitəsinin iclaslarında Dövlət Xidməti
tərəfindən iştirak edilmişdir.
Cari ilin 16-17 iyun tarixlərində “Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması
üzrə” Hökümətlərarası Komitə tərəfindən yaradılmış mədəni sərvətlərin qorunması üzrə 1999cu il tarixli İkinci Protokolun implementasiyası istiqamətində monitorinq və nəzarət
mexanizmlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı ad-hoc alt komitənin birinci ekspert iclasında iştirak
təmin olunmuşdur.
22 iyun 2021-ci il tarixində keçirilən Avropa və Şimali Amerikaya həsr olunmuş İCCROMun ilk regional informasiya iclasında iştirak təmin olunmuşdur.
22-23 iyun 2021-ci il tarixində BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Migel
Anhel Moratinosun Füzuli və Ağdam rayonlarına səfəri təşkil olunmuşdur. BMT-nin ali
nümayəndəsi Ağdamın indiki vəziyyəti, burada işğalçı Ermənistan Respublikasının törətdiyi
vəhşiliklər, eləcə də tarixi, dini və mədəni abidələrimizin vandalizmə məruz qalması barədə
ətraflı məlumatlandırılmışdır.
30 iyun 2021-ci il tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Örl Litzenberqer ilə görüş keçirilmiş, qarşı tərəfə işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə yerləşən mədəni irsə dair ətraflı məlumat verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyindən UNESCO
texniki missiyasının göndərilməsinə dair məktublar Mədəniyyət Nazirliyinə daxil olmuşdur.
Bununla əlaqədar, tərəfimizdən UNESCO yanında Daimi Nümayəndəlik ilə danışıqlar
aparılmış və sözügedən məsələ ilə bağlı 6 iyul 2021-ci il tarixində Mədəniyyət Nazirliyinin
rəsmi mövqeyi AR Xarici İşlər Nazirliyinə müvafiq məktubla bildirilmişdir.
28 iyul 2021-ci il tarixində Hindistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı
Səfirliyi və Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunun birgə təşkilatçılığı ilə “Hindistan irsinin inciləri
Qobustanda” adlı tədbir keçirilmişdir.
Azıx və Tağlar mağara düşərgələrinin, Xudafərin körpülərinin UNESCO-nun İlkin
Siyahısına daxil edilməsi üçün nominasiya sənədləri hazırlanmış və təqdim edilmişdir.
Şuşa şəhərinin tarixi hissəsinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil
edilməsinə dair namizədlik sənədinin hazırlanması və UNESCO-ya təqdim olunması
məqsədilə İtaliyanın “İPOGEA” şirkəti ilə müqavilə imzalanmışdır.
31 avqust - 4 sentyabr 2021-ci il tarixlərində İtaliyanın Tarixi, Mədəni Abidələrinin və
Şəhərlərinin Bərpası Birliyi tərəfindən İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi və
İtaliya Ticarət Agentliyinin birgə dəstəyi ilə keçirilən “Bərpa həftəsi – 2021” adlı tədbirdə iştirak
təmin edilmişdir.
26 sentyabr - 5 oktyabr tarixlərində Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində
dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi və dəlillərin toplanması məqsədilə beynəlxalq ekspertlərdən
ibarət nümayəndə heyətinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfəri təşkil olunmuşdur.
30 sentyabr – 1 oktyabr tarixlərində BMT-nin “İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar
haqqında Beynəlxalq Pakt” üzrə Azərbaycan Respublikasının üzərinə götürdüyü öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Hökumətinin dördüncü dövri məruzəsinin
təqdimatında iştirak təmin olunmuşdur.
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4 – 5 oktyabr 2021-ci il tarixlərində UNESCO-nun“Silahlı münaqişə zamanı mədəni
sərvətlərin qorunması üzrə” 1999-cu ilin İkinci Protokolunun implementasiyasının monitorinq
və nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı alt komitənin ikinci ekspert görüşündə
onlayn formatda iştirak təmin olunmuşdur.
27-28 oktyabr 2021-ci il tarixlərində Pekin şəhərində onlayn formatda Çin Xalq
Respublikasının Milli Mədəni İrs İdarəsi tərəfindən “Mədəni İrsin Qorunması üzrə Asiya
təşəbbüsü: Sivilizasiyalar arasında Dialoqun Təşviqi, Asiyanın Gələcəyinin Formalaşdırılması”
mövzusunda beynəlxalq tədbirdə iştirak təmin olunmuşdur.
Cari ilin 24 noyabr tarixində Zəfər Gününün birinci ildönümünə həsr olunmuş “Böyük
Qayıdış: mədəniyyətin dirçəlişi” adlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.
Cari ilin 29 noyabr – 3 dekabr tarixlərində Paris şəhərində baş tutan UNESCO-nun
“Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında” 1954-cü il tarixli Haaqa
Konvensiyasına tərəf dövlətlərin 14-cü iclası, Haaqa Konvensiyasının İkinci Protokoluna tərəf
dövlətlərin 9-cu iclası, eyni zamanda Silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması
üzrə Komitənin 16-cı iclasında iştirak edilmişdir. Azərbaycan “Silahlı münaqişə zamanı
mədəni sərvətlərin qorunması haqqında” 1954-cü il tarixli Haaqa Konvensiyasının İkinci
Protokolu üzrə Komitəyə üzv seçilmişdir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən abidələrin qorunması
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi
idarəetmənin təşkili” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 oktyabr 2020-ci il
tarixli 1170 nömrəli Fərmanının 7.8-ci bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri tərəfindən işğaldan azad
olunmuş rayonlarda yerləşən mədəniyyət obyektlərinin (abidələrinin və müəssisələrinin) ilkin
inventarlaşdırılması və mühafizəsi ilə bağlı işlər davam etdirilmişdir.
Hal-hazıradək 10 (on) rayonda aparılan ilkin monitorinqlər zamanı 403 tarix-mədəniyyət
abidəsinə və 162 tarixi, memarlıq, arxeoloji əlamət daşıyan obyektə baxış keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində sənədləşdirmə işlərinin təşkili haqqında 26
iyul 2021-ci il tarixli 82 nömrəli Sərəncamına əsasən Mədəniyyət Nazirliyi və digər dövlət
qurumlarının nümayəndələrindən ibarət komissiya yaradılmışdır.
Komissiyada təmsil olunan dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə tikinti işləri üçün torpaq sahələrinin istifadəyə, habelə icarəyə verilməsi ilə bağlı
zəruri sənədlərin vaxtında rəsmiləşdirilməsi məqsədilə həmin torpaq sahələrinə yerində birgə
baxış keçirilmiş və baxışın nəticəsinə uyğun olaraq müvafiq rəy təqdim olunmuşdur.
İnfrastruktur layihələrinin icrası zamanı işğaldan azad edilmiş rayonlarda yerləşən
abidələrin, tarixi-memarlıq və arxeoloji əlamət daşıyan obyektlərin qorunması üçün
qabaqlayıcı mühafizə tədbirlərinin təmin edilməsi məqsədilə “Google Earth” proqramı
əsasında elektron xəritələr tərtib edilmiş, Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə
göndərilmişdir.
İşğaldan azad olunmuş şəhər və rayonlarda tarix-mədəniyyət abidələrinin qorunması və
bərpası ilə əlaqədar “Yol Xəritəsi” sənədi hazırlanaraq müvafiq dövlət orqanına göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Şəhərsalma və
infrastruktur fəaliyyəti zamanı daşınmaz mədəni irs nümunələrinin qorunmasına dair” tövsiyə
sənədi hazırlanmış və müvafiq dövlət orqanına göndərilmişdir. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
müvafiq normativ hüquqi aktlardan çıxarış əsasında hazırlanmış Tövsiyə sənədi İdarələrarası
Mərkəzin “Şəhərsalma məsələləri üzrə” və “Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə” İşçi Qrupları
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üzvlərinə, həmçinin Əlaqələndirmə Qərargahına İşçi Qrupun fəaliyyətinin ilkin mərhələsində
təqdim edilmişdir.
Şuşa və Ağdam şəhərində yerləşən abidələrin monitorinqi aparılmış, təxirəsalınmaz
bərpa-konservasiya işlərinin aparılması zəruri olan bir sıra xüsusi əhəmiyyətə malik abidələr
müəyyən edilmiş və onların siyahıları hazırlanmışdır. Abidələrin bərpasına tələb olunan
maliyyə vəsaitinin məbləği müəyyən edilmişdir.
Mədəniyyət Nazirliyinin və AMEA-nın mütəxəssislərindən ibarət qrup tərəfindən köhnə
xəritə və arxiv sənədlər əsasında Şuşa şəhəri ərazisində yerləşən abidələr
inventarlaşdırılaraq mövcud vəziyyətlərinə uyğun təsnifatlaşdırılmış, həmçinin koordinatları
dəqiqləşdirilmiş və fotoşəkilləri çəkilmişdir. Şuşa şəhərində aparılan monitorinq çərçivəsində
mühafizə məqsədilə 45 abidənin üzərinə onun adı, tarixi və inventar nömrəsini əks etdirən
məlumat lövhələri quraşdırılmışdır. Şəhər ərazisində yerləşən abidələrin “Google Earth” və
“QGİS” proqramları əsasında elektron xəritələri tərtib edilmişdir. “Şuşa-Azərbaycan
Mədəniyyətinin Paytaxtı” adlı nəşrin çap olunması ilə bağlı işlər aparılır.
İşğaldan azad olunmuş Şuşa, Ağdam, Füzuli rayonlarının Ümumi Planı - Ərazilərin
bərpası və yenidən qurulması üzrə dayanıqlı inkişafa dair Şəhərsalma Konsepsiyası ilə bağlı
müvafiq rəy Dövlət Xidməti tərəfindən hazırlanmış və aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
Dövlət Xidməti tərəfindən Ağdam şəhərində Üzərliktəpə arxeoloji abidəsinin, Cümə
məscidinin, İmarət abidələr kompleksinin, Qiyaslı kənd məscidinin bərpası ilə bağlı konsept və
layihələr hazırlanmış, Üzərliktəpə yaşayış yerində arxeoloji qazıntıların aparılması təşkil
olunmuşdur.
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yerləşən dini-mədəni abidələr haqqında
məlumatların təhlil olunması (etimoloji-linqvistik, memarlıq və hüquqi baxımdan) və
sistemləşdirilməsi, onlar haqqında məlumatların, həmçinin Azərbaycan xalqının onların həqiqi
varisləri olduğunu sübut edən faktları beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən BMT-nin Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Təşkilatına (UNESCO), eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün
müvafiq işlərin görülməsi və koordinasiya olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi və Əqli Mülkiyyət Agentliyinin həmsədrliyi ilə birgə komissiya
yaradılmışdır.
Şuşanın tarixi simasının qaytarılması, burada yerləşən zəngin mədəni irsimizin qorunub
saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədilə ilkin olaraq bir sıra abidələrdə
təxirəsalınmaz bərpa-konservasiya işlərinə başlanılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə 14.06.2021-ci il tarixli, 26/18-14 nömrəli müraciət məktubu ünvanlanmış,
nəticədə müvafiq məqsədlər üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 18 avqust
tarixli 2862 nömrəli Sərəncamı ilə Şuşa şəhərində yerləşən 10 (on) abidənin layihə-smeta
sənədlərinin hazırlanması və bərpası işlərinin aparılmasına maliyyə vəsaiti ayrılmışdır.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşən dini abidələrin siyahısı hazırlanaraq müvafiq
dövlət orqanına təqdim edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 12 avqust tarixli 1422 nömrəli
Fərmanının icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikililərin müvəqqəti reyestri haqqında” 2021-ci il 24 avqust
tarixli 508s nömrəli Qərarının 3-cü bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Mədəniyyət
Nazirliyinin həyata keçirdiyi monitorinqlər zamanı toplanılmış məlumatlar əsasında daşınmaz
tarix və mədəniyyət abidələri ilə bağlı qeydlər müvafiq təsnifata uyğun olaraq Qarabağ
Rəqəmsal Geoinformasiya Sisteminə yerləşdirilmişdir. Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi
hazırlanaraq razılaşdırılması üçün müvafiq orqanlara göndərilmişdir.
Strateji inkişaf və layihələrin idarə edilməsi
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Strateji inkişaf
Cari il ərzində respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzləri, mədəniyyət evləri,
klublar, kitabxanalar, muzeylər, uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri tərəfindən
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilmişdir.
27 fevral-10 mart 2021-ci il tarixlərində Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı tərəfindən “Nizami
ili”nə həsr edilmiş “Sözün Nizami” adlı festival keçirilmişdir. Teatrın aktyorlarının ifasında 23
videoçarx tamaşaçılara təqdim olunmuş, onlayn şəkildə keçən festivalın qalibləri
tamaşaçıların səsverməsinə əsasən müəyyən edilmişdir.
18 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili”
elan olunması ilə əlaqədar qüdrətli söz və fikir ustadının zəngin yaradıcılığının təbliği məqsədi
ilə Şirvan şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində "Nizami Gəncəvi əsərləri gənc rəssamların gözü
ilə" adlı onlayn rəsm müsabiqəsinin yekun mükafatlandırma mərhələsi keçirilmişdir.
Müsabiqənin təşkilində məqsəd gənc nəslin Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə yaxından tanış
olması və istedadlı uşaqların bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsindən ibarət
olmuşdur.
21 aprel 2021-ci il tarixində İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi tərəfindən Nizami
Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsi və təbliğində
Heydər Əliyevin rolu" mövzusunda videokonfrans keçirilmişdir. Konfransın keçirilməsinin
məqsədi böyük şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvi irsinin daha geniş təbliğinə xidmət edən
layihələrlə bağlı müzakirələrin aparılması, həmçinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin milli
mədəniyyətimizin inkişafı sahəsindəki xidmətlərini təbliğ etməkdən ibarət olmuşdur.
23 aprel 2021-ci il tarixində Binəqədi rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin
təşkilatçılığı ilə Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilmişdir.
27 aprel 2021-ci il tarixində Əzim Əzimzadənin mənzil muzeyində Nizami Gəncəvinin
880 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi təşkil olunmuşdur. Sərgidə UNEC Dizayn məktəbinin
tələbələrinin rəsmlərindən ibarət əl işləri nümayiş etdirilmişdir.
Bakı şəhər G.Əliyeva adına 3 nömrəli Uşaq İncəsənət “Nizami irsinə kiçik səyahət” adlı
layihə həyata keçirmişdir. Musiqili layihə məktəbdə, Atəşgah məbədində, Şirvanşahlar saraykompleksində, “Bakı Metropoliteni” QSC-nin “Nizami” stansiyasında və Gəncə şəhərində, dahi
şairin məqbərəsi önündə lentə alınmışdır.
Cari ilin may ayında Bakı şəhər C.Hacıyev adına 3 nömrəli Onbirillik Musiqi Məktəbi
tərəfindən Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibətilə xormeysterlərin II Bakı konfransı
təşkil olunmuşdur.
3 may 2021-ci il tarixində Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin mədəniyyət
könüllüləri tərəfindən Sabirabad rayon sakinləri arasında dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı haqqında maarifləndirici tədbir həyata keçirilmişdir. Rayon
sakinlərinə Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi tərəfindən hazırlanmış Nizami Gəncəvinin
həyat və yaradıcılığından bəhs edən bukletlər paylanmışdır.
18 May Beynəlxalq Muzeylər günü münasibətilə Ağdaş şəhər Heydər Əliyev parkında
rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin fondunda mühafizə olunan əşyalardan ibarət səyyar
sərgi keçirilmişdir. Həmçinin İkinci Vətən müharibəsi şəhidi Polkovnik-leytenant Atəm Əliyevin
şəxsi əşyaları da sərgidə nümayiş etdirilmişdir. Eyni zamanda rayon muzeylərində “Açıq qapı”
günləri təşkil edilmişdir.
Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Vətən müharibəsində qələbənin
əldə edilməsi, regionlar üzrə musiqi təhsilinin inkişaf etdirilməsi, xalq çalğı alətləri və
xanəndəliyin təbliği, istedadlı uşaqların aşkara çıxarılması və dəstəklənməsi məqsədi ilə xalqı
çalğı alətləri və xanəndəlik ixtisasları üzrə təhsil alan şagirdlərin iştirakı ilə "Zəfər" adlı musiqi
festivalı keçirilmişdir.
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21 may 2021-ci il tarixində Salyan Dövlət Rəsm Qalereyasında Biləsuvar Regional
Mədəniyyət İdarəsinin elan etdiyi “Nizami Gəncəvi yaradıcılığı gənc rəssamların fırçasında”
adlı rəsm müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqəyə 34 gənc rəssam qatılmışdır. Rəssamlar 3 saat
müddətində canlı olaraq Nizami Gəncəvi yaradıcılığını özündə əks etdirən əsərlər çəkmişlər.
Yekunda qaliblər müxtəlif hədiyyələr və fəxri fərmanlarla mükafatlandırılmışlar.
27 may 2021 –ci il tarixdə Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi və Gənclərin İnkişafı
və Karyera Mərkəzinin Sabirabad rayon nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə regionda ilk
dəfə olaraq “Kahoot!” platforması üzərindən 28 May – Respublika Gününə həsr olunmuş “28
May – 28 sual” adlı onlayn bilik yarışması təşkil olunmuşdur. Gənclərin Azərbaycan tarixi
haqqında dünyagörüşünün artırılması, intellektual səviyyənin yüksəldilməsi məqsədi daşıyan
yarışmada gənclər fəallıqla iştirak etmişlər.
7 iyun 2021-ci il tarixində Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi və Sabirabad rayon
Gənclərin İnkişafı və Karyera Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə dahi şair Nizami Gəncəvinin
880 illik yubileyinə həsr edilmiş “Qızıl beşlik” adlı könüllülərarası bilik yarışması keçirilmişdir.
Yarışmada Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin, Gənclərin İnkişafı və Karyera
Mərkəzinin Sabirabad rayon nümayəndəliyinin, Sabirabad “ASAN xidmət” mərkəzinin,
Sabirabad Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Sabirabad rayon
təşkilatının könüllüləri iştirak etmişlər.
14 iyun 2021-ci il tarixində “15 İyun - Milli Qurtuluş Günü”nə həsr olunmuş "Milli
mədəniyyətimizin inkişafında Heydər Əliyevin rolu" mövzusunda onlayn konfrans və “Xəmsə”
intellektual oyunu keçirilmişdir. Konfransın keçirilməsində məqsəd Ulu Öndər Heydər Əliyevin
siyasi hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə mədəniyyətimizin inkişafı və təbliği istiqamətində
apardığı uğurlu siyasət nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər barədə ətraflı məlumatların
verilməsi olmuşdur.
22 iyul – Milli Mətbuat Günü ilə əlaqədar Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsində
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə 22 iyul – Milli
Mətbuat Günü münasibətilə, habelə yerli mətbuatın inkişafına verilən töhfəyə və qarşılıqlı
əməkdaşlığa görə görüşdə iştirak edən KİV nümayəndələri Sabirabad Regional Mədəniyyət
İdarəsi tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilmiş və onlara hədiyyələr təqdim olunmuşdur.
Vətən müharibəsi şəhidlərinin övladlarının mədəni istirahətinin təşkili məqsədi ilə avqust
ayında həyata keçirilmiş “Yolumuz Qarabağadır” adlı tədbirdə Kürdəmir, İmişli, Beyləqan,
Füzuli və Xocavənd rayonlarından olan 8-14 yaşlı şəhid övladları iştirak etmişlər. Kürdəmir –
Horadiz marşrutu üzrə baş tutan tur iştirakçıları 3 gün müddətində Horadiz şəhərində istirahət
etmiş, tarixi yerlərə səyahət edərək uşaq tamaşalarına baxmışlar. Uşaqlarla mütəxəssislər
tərəfindən psixoloq söhbətləri aparılmış, idman yarışları təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevinin görkəmli Azərbaycan
şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi, söz ustadı aşıq sənətinin görkəmli
nümayəndəsi Aşıq Ələsgərinin anadan olmasının 200 illiyi, xalçaçı rəssam Kamil Əliyevin
anadan olmasının 100 illik yubleyi ilə bağlı regional mədəniyyət idarələrinin tabeliyində
fəaliyyət göstərən müəssisələrdə ədəbi-bədii, musiqili kompozisiyalar, əl işləri və rəsm
əsərlərindən ibarət sərgilər, dəyirmi masalar, kitab sərgiləri, videoçarx və sənədli filmlərinin
nümayişləri təşkil olunmuşdur.
21 oktyabr 2021-ci il tarixdə Astara rayon Mərkəzi kitabxanasında Azərbaycan aşıq
sənətinin görkəmli nümayəndəsi, qüdrətli söz ustadı Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi qeyd
olunmuşdur.
20-22 oktyabr 2021-ci il tarixində Bakı Ekspo Mərkəzində 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq
"Qarabağın bərpa, yenidənqurma və inkişafı" beynəlxalq sərgisi keçirilmişdir. Tədbirin
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məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə görüləcək işlərə xarici investorların cəlb edilməsi olmuşdur.
Sərgidə dövlət orqanları, yerli və beynəlxalq şirkətlər, o cümlədən Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi iştirak etmişdir.
Stenddə xalçaçılıq, kitab, əl işlərindən ibarət bölmələr yaradılmış, Şərqi Zəngəzur və
Qarabağ iqtisadi zonalarında bərpa olunacaq müəssisələrin, o cümlədən Ağdam, Cəbrayıl və
Füzuli İşğal, Zəfər və Döyüş muzeyləri komplekslərinin layihələri, müxtəlif məzmunlu
posterlər, kitablar, suvenirlər, nazirliyin xətti ilə çəkilmiş videoçarxlar, habelə xalça toxuma
prosesi əyani olaraq iştirakçılara nümayiş etdirilmişdir. Eyni zamanda stenddə Sumqayıt
Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən uşaq musiqi və incəsənət
məktəblərinin şagirdlərindən ibarət muğam üçlüyü iştirak etmiş, Bakı Xoreoqrafiya
Akademiyasının tələbələri tərəfindən milli geyim nümunələri nümayiş etdirilmişdir.
22 oktyabr 2021-ci il tarixində sərgi çərçivəsində mədəni proqram təşkil edilmişdir.
Mədəni proqramda muğam, solo ifalar, milli rəqslər nümayiş etdirilmişdir.
Sərgi üçün 30 müxtəlif məzmunlu poster, 65 adda kitab (onlardan 50-si Azərbaycan Milli
Kitabxanasının fondundandır), 17 növ suvenir, nazirliyin xətti ilə çəkilmiş 9 videoçarx, 12 milli
geyim hazırlanmışdır. Həmçinin sərgi iştirakçılarına 300-dən çox İrs jurnalı paylanılmışdır.
27-29 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və
İslam Əməkdaşlığı Gənclər Forumunun birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan İnvestisiya və
Mədəniyyət Sammiti" adlı beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Tədbirin keçirilməsində əsas
məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərə xarici investorların cəlb edilməsi və erməni
vandalizminin Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinə vurduğu ziyanın beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması olmuşdur. Sammitin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
naziri Mikayıl Cabbarov, Türkiyə Respublikası Prezidentinin maliyyə ofisinin müdiri Göksel
Aşan, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Türkiyə
Respublikası Prezidenti yanında İnvestisiya Ofisinin rəhbəri Burak Dağlıoğlu, Dünya
Etnosport Konfederasiyasının prezidenti Necmettin Bilal Erdoğan, Azərbaycan Sahibkarlar
Kondeferasiyası prezidenti Məmməd Musayev, İslam Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyəti
Araşdırma Mərkəzinin (IRCICA) Baş Katibi Mahmut Erol Kılıç, Azərbaycan Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, İslam
Əməkdaşlığı Gənclər Forumunun (ICYF) prezidenti Taha Ayhan, Malaziyanın 4-cü və 7-ci
Baş Naziri Mahatir Mohamad (əvvəlcədən yazılmış video müraciət) açılış nitqi ilə çıxış
etmişlər. 28 oktyabr (sammitin 2-ci günü) tarixində Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
“Regionun Əsas Sosial və İqtisadi Çağırışları: Nizami Gəncəvi üzrə Baxış” (Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəz ilə birlikdə (hibrid formatda)) və “Gələcək Sərmayələrdə Mədəniyyət
Müstəvisi” adlı panellər təşkil olunmuşdur.
“Regionun Əsas Sosial və İqtisadi Çağırışları: Nizami Gəncəvi üzrə Baxış” panelində
Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev Nizami Gəncəvi yaradıcılığının dünya
ədəbiyyatına və mədəniyyətinə böyük töhfələr verməsi, dahi mütəfəkkirin mədəniyyət,
cəmiyyət və dövlətin inkişafında vacib rolunu əsərlərində fəlsəfi ideyalarla ifadə etməsi ilə
bağlı çıxış etmişdir. Paneldə IRCICA-nın Baş Katibi Dr. Mahmut Erol Kılıç, Kəşmir
Universitetinin İslam araşdırmaları şöbəsinin professoru Nasim Əhməd Şah, Mərkəzi Asiya
üzrə Araşdırmalar mərkəzinin direktoru prof. Qulam Nəbi Xaki çıxış etdilər. Sammitin dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmasını nəzərə
alaraq, panel çərçivəsində dünya ölkələri, onların arasında baş verən iqtisadi, ticari və
mədəni münasibətlərin Nizami Gəncəvi dühasının əsərlərində təzahürü, 800 il əvvəl yaşamış
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şairin fikirlərinin müasir bazar iqtisadiyyatı dövrü ilə səsləşməsi, günümüzdə investisiyanın
cəlb edilməsində mədəni əlaqələrin təsiri haqqında məlumatlar verilmişdir.
“Gələcək Sərmayələrdə Mədəniyyət Müstəvisi” panelində mədəniyyət nazirinin birinci
müavini Elnur Əliyev rəqabətli beynəlxalq iş mühitində, ölkələrin yerli mədəniyyətlə bağlı
təsəvvürünün investisiya qərarlarının qəbul edilməsində əhəmiyyəti barədə çıxış etmişdir.
Paneldə həmçinin Türk Hava Yolları şirkətinin İnsan Resursları üzrə Baş Direktoru
Abdulkerim Çay, Azərbaycan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktoru Elməddin Mehdiyev,
Kazan Sammitinin Layihə meneceri Alina Ravzutdinova tərəfindən çıxışlar olmuşdur. Çıxışlar
zamanı yalnız kapitalın hərəkəti deyil, eyni zamanda investisiya qoyulması planlaşdırılan
ölkə əhalisinin sosial, mədəni və mənəvi həyatında davranışının ümumi bazarın bir alt
sistemi olan investisiya bazarının tənzimlənməsi vasitəsi kimi mühüm rola malik olması ilə
bağlı müzakirələr aparılmışdır.
Tədbirin 3-cü gününün proqramına uyğun ilkin olaraq qonaqların 30 ilə yaxın müddətdə
erməni işğalı altında olmuş, hazırda Azərbaycanın Mədəniyyət paytaxtı adını daşıyan Şuşa
şəhərinin tarixi və mədəni məkanlarına (Şuşa mərkəzi meydanı , Şuşa qalası, Yuxarı Gövhər
Ağa Məscidi, Cıdır düzü) ziyarəti təşkil olunmuşdur. Daha sonra Nizami Gəncəvinin vətəni
Gəncə şəhərində şairin məqbərəsi ziyarət olunmuş, şəhərin Fikrət Əmirov adına
Filarmoniyasında konsert proqramı təşkil edilmişdir. Adıçəkilən ərazilərə ziyarət Bakı-FüzuliGəncə-Bakı çarter reysi ilə həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı və Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin dəstəyi ilə cari ilin 24-26 noyabr tarixlərində dahi Azərbaycan mütəfəkkiri və
şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr edilmiş “Nizami Gəncəvi İli”
çərçivəsində “Nizami Gəncəvi: mədəniyyətlər arasında körpü” mövzusunda Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Forumu keçirilmişdir. Forumun təşkilində əsas məqsəd dahi mütəfəkkirin zəngin
ədəbi irsini, fenomenal bəşəri ideyalarını təbliğ etmək, fəlsəfi amallarını dünya ictimaiyyətinin
daimi diqqətində saxlamaq olmuşdur.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu dahi mütəfəkkirin zəngin ədəbi irsini araşdıran
nüfuzlu beynəlxalq alim, tədqiqatçı və elm adamlarını bir araya gətirərək “Nizaminin Orta əsr
Şərqində siyasi və ictimai ənənələrə təsiri”, “Nizami Gəncəvi: Müasir dünyaya baxış”, ”Nizami
Xəmsəsinin dünya ədəbiyyatına və mədəniyyətinə təsiri”, “Xəmsə dialoqlarının didaktik rolu”,
“Sovet dövründə Nizami tədqiqatları” mövzularına həsr edilmiş panel müzakirələri keçirilən
platformadır. Forumda Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Əli Əhmədov,
Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy, Özbəkistanın mədəniyyət naziri
Ozodbek Nazarbekov, Rusiya Federasiyası Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə
xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvıdkoy və 15 xarici ölkədən 40-a yaxın alim, elmi tədqiqatçı və
ictimai xadimlər iştirak etmişdir. Forum iştirakçıları üçün "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğunda gəzinti, Azərbaycanın zəngin mədəniyyət nümunələrini özündə əks etdirən
konsert proqramı təşkil olunmuşdur.
Forum çərçivəsində fransız dilinə tərcümə edilmiş “Nizami Gəncəvi: qəzəllər və
kəlamlar” (“Nizami Gandjavi: Ghazals suivis de Aphorismes”) kitabının təqdimatı keçirilmişdir.
Yeni nəşr Fransada kitab mağazaları, aidiyyəti universitet, kitabxana və şərqşünaslıq
mərkəzlərinə, həmçinin “Fnac” və “Amazon” onlayn satış şəbəkələri üzərindən ictimaiyyətə
təqdim olunur. “Nizami Gəncəvi: qəzəllər və kəlamlar” kitabı fransızdilli oxucuların böyük
Azərbaycan şairinin irsi ilə yaxından tanış olmasına şərait yaradacaq.
Həmçinin forum çərçivəsində dahi Azərbaycan şairinin özbək dilində çap olunan
“Xəmsə”sinin təqdimatı baş tutmuşdur.
Tədbirin yekunu olaraq Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunun səkkiz bənddən ibarət
Birgə Kommünikesi qəbul edilmişdir. Bununla bağlı olaraq tədbirin regional əhəmiyyətli
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müxtəlif məsələlərin müzakirəsi məqsədilə mühüm dialoq platforması kimi hər il mütəmadi
olaraq ölkəmizdə keçirilməsi təklif edilmişdir.
8 dekabr 2021-ci il tarixində Ağcabədi rayon Mədəniyyət Mərkəzinin və Ağcabədi TarixDiyarşünaslıq Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi
filialı və Ağcabədi Pedaqoji Kollecinin tələbələri arasında Nizami Gəncəvinin qəzəl
yaradıcılığını əhatə edən bədii qiraət müsabiqəsi keçirilmişdir.
16 dekabr 2021-ci il tarixində Astara rayon Mədəniyyət Mərkəzində dünya poeziyasına
dəyərli söz inciləri bəxş etmiş Azərbaycanın dahi şair və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
anadan olmasının 880 illiyinə həsr olunmuş ümumrayon tədbiri keçirilmişdir. Tədbirdə Astara
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri Firəngiz Sadıxova və İlqar Malıyev, Lənkəran
Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Şahin Şahbazov, rayonun mədəni-maarif
müəssisələrinin əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etmişlər. İştirakçılar Nizami
Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş kitab və rəsm sərgisi ilə tanış olmuş, Astara rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin özfəaliyyət kollektivinin ifasında böyük şairin əsərlərinin motivləri
əsasında hazırlanmış ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş etdirilmişdir.
Hesabat dövrü ərzində regional mədəniyyət idarələrində 1377 nəfər işlə təmin olunmuş,
onlardan 74 nəfəri şəhid ailəsi üzvü, 13 nəfər qazi (özü), 26 nəfər qazi ailə üzvü, 10 nəfər
müharibə iştirakçısı, 8 nəfər müharibə iştirakçısının ailə üzvü olmuşdur.
Layihələrin idarə edilməsi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 654 nömrəli
“Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən
qurumların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” fərmanı və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 26 avqust tarixli 292 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qeyrihökumət təşkilatları tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət
maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın 2.5-ci bəndinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 6 iyun tarixli 119 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.6.6-cı yarımbəndinə uyğun olaraq Qeyrihökumət təşkilatları, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən
tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Müsabiqə Komissiyasının yaradılması ilə
əlaqədar işlər yekunlaşmaq üzrədir.
Həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 26 avqust tarixli 292
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən mədəniyyət sahəsində
keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın 2.5-ci bəndinə və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 6 iyun tarixli 119 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.6.6-cı
yarımbəndinə uyğun olaraq Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən mədəniyyət sahəsində
keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi ilə bağlı Müsabiqə Komissiyasının yaradılması
ilə əlaqədar işlər yekunlaşmaq üzrədir.
Eyni zamanda “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hüquqi və
fiziki şəxslərin qrant maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqələrinin keçirilməsi Qaydası” və
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi daxilində layihələrin idarə edilməsi və
maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın hazırlanması ilə bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədir.
Kitab sənayesi
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Hesabat dövrü ərzində Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən kitab işi sahəsində dövlət
siyasətinin 2021-ci ilin tələbləri və mövcud imkanları çərçivəsində realizə edilməsi
istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin
“Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında” 5 yanvar 2021-ci il tarixli 2408 nömrəli
Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 fevral 2021-ci il tarixli
146s nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin 880 illik yubileyinin keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nda Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən icrası nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata
keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Nazirliyin 32-f nömrəli 31 mart 2021-ci il tarixli əmri ilə
Tədbirlər Planı təsdiq edilmiş və il ərzində müvafiq işlər görülmüşdür.
“Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin
keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın 1-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindən “Nizami Gəncəvinin 880 illiyi (1141 – 2021)” xatirə nişanı təsis edilmişdir. Nizami
irsinin tanıdılması və təbliği ilə bağlı xüsusi xidmətləri olan şəxslər - elm, ədəbiyyat, incəsənət
xadimləri və dövlət adamları xatirə nişanları ilə təltif olunmuşlar.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Nəriman Nərimanovun 150 illik yubileyinin qeyd
edilməsi haqqında” 14 fevral 2020-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar ötən il sifariş
olunan tarixi-publisistik teleoçerkin hesabat dövründə istehsalı və yayımı həyata keçirilmişdir.
Teleoçerkdə Nəriman Nərimanov şəxsiyyətinin Azərbaycan tarixindəki ictimai-siyasi rolu, milli
nəsrimizdəki novatorluğu, publisist və həkim kimi fəaliyyəti yeni tarixi faktlara istinadən
işıqlandırılmışdır.
6-10 oktyabr 2021-ci il tarixində Bakı Ekspo Mərkəzində Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə
həsr olunmuş 7-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə 12 ölkədən (Türkiyə,
Rusiya, Bolqarıstan, Gürcüstan, Fransa, İndoneziya, İran, Kolumbiya, Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Misir, Özbəkistan) 43 xarici təşkilat, 122 yerli nəşriyyat-poliqrafiya və kitab sənəti
ilə əlaqəli müəssisə iştirak etmişdir. Sərgidə hər bir iştirakçıya stend sahəsi (6 kv.m.-dək) və
avadanlıqlar ödənişsiz verilmiş, iştirakçılar sərgidə çap məhsullarını nümayiş etdirmək,
satmaq, yerli və xarici nəşriyyatlar, müəlliflər və milli nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri ilə
danışıqlar aparmaq, müqavilələr bağlamaq imkanı qazanmışlar. Sərgi müddətində müxtəlif
formatda 200-dən çox tədbir təşkil olunmuş, 5 gün ərzində sərgiyə 25.000 nəfərdən artıq
ziyarətçi gəlmişdir. Mətbuatda sərgi ilə bağlı çoxsaylı yazılar dərc olunmuşdur.
Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyəti və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə birgə 15-26 noyabr 2021-ci il tarixində
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərdən ibarət Beynəlxalq Nizami
Gəncəvi Festivalını keçirmişdir. Festivalla bağlı Bakı və Gəncə şəhərlərində elmi konfranslar,
kitab və rəsm sərgiləri, teatr tamaşaları, konsertlər və digər tədbirlər baş tutmuşdur.
Festival çərçivəsində noyabrın 20-də Azərbaycan Milli Kitabxanasında Nizami
Gəncəvinin əsərlərinə çəkilmiş miniatürlərdən ibarət sərgi açılmış, noyabrın 22-də Beynəlxalq
Muğam Mərkəzində “Nizami Gəncəvi. Biblioqrafiya” və TÜRKSOY-un nəşr etdirdiyi “Nizamini
oxuyaq” (ingilis dilində) kitablarının, həmçinin “Nizami Gəncəvi əlyazmaları dünya
kitabxanalarında” elektron məlumat bazasının təqdimatı keçirilmişdir.
17 iyun 2021-ci il tarixində Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən elan edilən “Vətənpərvərlik
mövzusunda ədəbiyyat müsabiqəsi”nin qaliblərinin Beynəlxalq Muğam Mərkəzində
mükafatlandırılma mərasimi keçirilmişdir. Müsabiqədə “Peşəkar yaradıcı şəxslər” kateqoriyası
üzrə 50, “Həvəskar yaradıcı şəxslər” kateqoriyası üzrə 193, “10-15 yaş arası uşaqlar”
kateqoriyası üzrə 25 əsər iştirak etmişdir. 268 əsərin 67-si esse, 75-i hekayə, 126-sı poeziya
(nəzm) janrı üzrə nümunələrdən ibarət olmuşdur. Müsabiqədə obyektivliyi və şəffaflığı təmin
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etmək üçün təqdim olunan bütün əsərlər və onların müəllifləri xüsusi şifrə ilə qeydə alınmışdır.
Qaliblərə Nazirliyin xüsusi diplomu və pul mükafatı təqdim olunmuşdur.
Tabelikdə olan kitabxanaların fondları üçün Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi və dəstəyi ilə
çap olunacaq nəşrlərə dair meyarların müəyyənləşdirilməsi, müvafiq sahə üzrə şəffaf və
effektiv iş mexanizminin təmin edilməsi məqsədilə Nazirliyin 1 aprel 2021-ci il tarixli, 33-f
nömrəli əmri ilə Nəşr Planının Tərtibi və Nəşriyyat Məhsullarının Satınalınması üzrə
Komissiyası yaradılmışdır.
21 iyun 2021-ci il tarixində kütləvi informasiya vasitələrində “Nəşrlərin satınalınması
müsabiqəsi” haqqında elanlar yerləşdirilmiş, müsabiqə üçün nəşr məhsullarının qəbulu 22 iyul
2021-ci il tarixinədək davam etmişdir. Müəlliflər və müəlliflik hüququ sahibləri tərəfindən
müsabiqəyə təqdim olunan kitablar Nəşr Planının Tərtibi və Nəşriyyat Məhsullarının
Satınalınması üzrə Komissiyası tərəfindən bir ay müddətində qiymətləndirilmiş, eyni zamanda
nəşrlərin dəyərləndirilməsi zamanı kitabxanaların təqdim etdiyi oxucuların sorğu kitabçasına
əsasən hazırlanmış statistik məlumatlar da nəzərə alınmışdır. Komissiya müsabiqəyə təqdim
olunan nəşrlər arasından 233 adda kitabdan 14.755 nüsxəsinin satın alınmasını
məqsədəuyğun hesab etmişdir.
Eyni zamanda Nazirliyə nəşr olunması məqsədilə il ərzində təqdim edilən 43 adda
kitabın əlyazması Nəşr Planının Tərtibi və Nəşriyyat Məhsullarının Satınalınması üzrə
Komissiya tərəfindən aparılmış qiymətləndirməyə əsasən 22 adda kitabın Nazirliyin nəşr
planına daxil edilməsi məqsədəuyğun sayılmışdır.
Hesabat ilində Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı (“Azərnəşr”) tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə həsr olunan və ölkə başçısının fəaliyyətinin xronikasını özündə
ehtiva edən “İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir” kitabının 105-114-cü cildlərinin
ümumilikdə 50.000 tirajla nəşri başa çatdırılmışdır.
Nazirliyin sifarişi əsasında uşaq yazıçısı Günel Əsgərovanın müəllifi olduğu, Nizami
Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunan “Xəmsənin xilası” adlı müasir komiks nağılı nəşrə
hazırlanmışdır.
Vətən müharibəsində erməni işğalından azad olunmuş bölgələrdə kitabxanaların
fondlarının bərpası işinə dəstək məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Milli Kitabxanası
ilə birgə 2020-ci ildə “Qarabağa kitabla gedək!” layihəsinə başlamışdır. Cari ildə layihəyə bir
çox ziyalımız, alimimiz, müxtəlif təşkilatlar, eləcə də adi vətəndaşlar qoşulmuş və nəticədə
60.000-dən çox kitab toplanmışdır.
Nizami irsinin gənclər arasında geniş təbliği məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi və
Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun birgə layihəsi olan "GencApp" mobil tətbiqi
üzərindən Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə həsr olunan "Sirlər xəzinəsi" intellektual
müsabiqəsi keçirilmişdir. İl ərzində hər ay onlayn formatda baş tutan, 16-29 yaşarası gənclərin
iştirak etdiyi müsabiqənin qaliblərinə müxtəlif hədiyyələr təqdim olunmuşdur.
14 iyul 2021-ci il tarixində “Azərbaycan Hava Yolları” QSC və “PAŞA Həyat Sığorta”
ASC və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə “İRS” silsiləsi çərçivəsində nəşr olunan “Salam,
Azərbaycan!” və “Şəki – gözəlliyin sehri” kitablarının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
“Baku Marriott Boulevard Hotel”də təqdimat mərasimi baş tutmuşdur.
Mədəniyyət Nazirliyi yerli naşirlər, elm və ədəbiyyat xadimlərindən ibarət geniş
nümayəndə heyəti ilə martın 9-11-də İstanbul şəhərində baş tutan 6-cı Beynəlxalq Naşirlər
Görüşünə qatılmışdır. Azərbaycanın “fəxri qonaq ölkə” olduğu tədbirdə 60 ölkədən 351 naşir
iştirak etmiş, tədbir çərçivəsində çoxsaylı görüşlər, habelə Azərbaycan kitab sənayesi və
müasir Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir.
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19-24 iyun 2021-ci il tarixində Qırğız Respublikasının Bişkek şəhərində "Rəqəmsal
Əsrdə Kitab" mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransında Mədəniyyət
Nazirliyinin iştirakı təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Türkiyə Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 14-18 iyul 2021-ci il tarixində
kitabxana və nəşriyyat işi üzrə türkiyəli mütəxəssislərdən ibarət nümayəndə heyətinin
Azərbaycana işgüzar səfəri baş tutmuşdur. Səfər zamanı kitab işi sahəsində iki ölkə arasında
təcrübə mübadiləsi imkanları, kitabxana xidmətinin və kitab sənayesinin cari vəziyyəti, mədəni
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edəcək ortaq layihələrin həyata keçirilməsi,
beynəlxalq tədbirlərdə birgə iştirakın səmərəliliyinin daha da artırılması və digər məsələlərə
dair müzakirələr aparılmışdır.
Mədəniyyət Nazirliyi yerli yazarlar və naşirlərdən ibarət nümayəndə heyəti ilə 18-21
fevral Minsk Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası, 24-27 sentyabr Moskva Beynəlxalq Kitab
Sərgi-Yarmarkası və 20-24 oktyabr 2021-ci il tarixində Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisində
iştirak etmişdir. Nazirliyin, Heydər Əliyev Fondunun, Milli Kitabxananın hədiyyə fondunda
saxlanılan və ölkə nəşriyyatlarının zəngin mədəniyyətimizə və incəsənətimizə həsr olunmuş
müxtəlif dillərdə nəfis tərtibatlı nəşr məhsulları qeyd olunan sərgilərdə iştirak zamanı mövzuya
uyğun şəkildə ekspozisiyalarda yerləşdirilmişdir.
Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisində 60 kv.m. sahədə qurulan xüsusi dizaynlı stenddə
dövlətçiliyimizə, tariximizə, Qarabağa dair nəşrlər xüsusi dizaynlı rəflərdə ziyarətçilərin
diqqətinə təqdim edilmişdir. Oktyabrın 21-də milli stenddə Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr
olunan “Nizami poeziyası alman dilində” adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbir çərçivəsində yazıçı,
publisist Orxan Arasın "Nizami Gəncəvinin aforizmləri alman dilində" adlı kitabı və Nizami
irsinin tədqiqatçısı Sevil Fuksun alman dilində hazırladığı 1798-ci ildən günümüzədək dünya
ədəbiyyat xadimlərinin Nizami ilə bağlı yazılarının toplandığı "Nizami nəsrdə və
poeziyada.1798-2021" adlı kitabı qonaqlara təqdim edilmişdir.
Bursa şəhərinin 2022-ci il üçün “Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” elan edilməsi,
Nizami Gəncəvinin doğumunun 880 illiyi və Yunus Əmrənin vəfatının 700 illiyi münasibətilə 18
noyabr 2021-ci il tarixində Türkiyə Respublikasının Bursa şəhərində keçirilmiş tədbirdə və
Nizami Gəncəvinin 880 illiyi və Əlişir Nəvainin 580 illiyi münasibətilə 1-5 dekabr tarixində
Özbəkistan Respublikasının Daşkənd şəhərində baş tutmuş “Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai
Elm, Ədəbiyyat və Sənət Günləri” adlı tədbirlərdə Mədəniyyət Nazirliyinin iştirakı təmin
edilmişdir.
Koronovirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar Azəraycan Respublikasında elan
edilmiş xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əsasən nazirliyin tabeliyindəki kitabxana
şəbəkəsinin ənənəvi formatda fəaliyyəti dayandırılmış, kitabxana fondlarının açıq ictimai
istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmuşdur. Əhalinin elmi, bədii və informasiya tələbatının
kitabxanalar vasitəsilə ödənilməsi məqsədilə oxuculara elektron formada kitabxanainformasiya xidmətlərinin göstərilməsi tətbiq edilmişdir. Nazirliyin “Xüsusi karantin rejimində
bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” 2021-ci il 24
sentyabr tarixli 280 nömrəli Qərarının icrası barədə” müvafiq əmrinə əsasən 30 sentyabr
2021-ci il tarixindən Nazirliyin tabeliyində olan mədəniyyət obyektlərinin, o cümlədən
kitabxanaların fəaliyyəti bərpa edilmişdir.
2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi ilə əlaqədar yanvarın 22-də Azərbaycan
Milli Kitabxanasında “Nizami Gəncəvi İli”nin açılışı, Yevgeni Bertelsin “Böyük Azərbaycan şairi
Nizami” və Milli Kitabxananın nəşr etdirdiyi “Azərbaycan əlyazmaları Praqa Milli
Kitabxanasında” adlı qədim əlyazmalar kitab kataloqunun təqdimatı olmuşdur. “Böyük
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Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri – Nizami Gəncəvi” mövzusunda geniş kitab sərgisinin
təqdimatı keçirilmiş, “Nizami Gəncəvi-880” adlı daimi guşə yaradılmışdır.
Azərbaycan Milli Kitabxanası TÜRKSOY Beynəlxalq təşkilatı ilə birgə martın 2-də
Ankara şəhərində TÜRKSOY-un iqamətgahında və martın 3-də İstanbul şəhərində Türkan
Saylan Mədəniyyət Mərkəzində “Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” mövzusunda kitab və
foto sərgilərinin açılış mərasimlərini keçirmişdir. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Milli
Kitabxanasının fondunda mühafizə olunan Nizami əsərlərindən və onun haqqında
ədəbiyyatdan ibarət geniş kitab sərgiləri təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından
“Nizami Gəncəvi” adlı biblioqrafiya kitabı nəşr edilmiş, “Sözləri Nizaminindir” adlı CD disk
albomu və “Nizami Gəncəvi – 880” adlı elektron daycest hazırlanmış, Nizami Gəncəvinin
əsərlərinə çəkilmiş miniatürlər nəşr edilmiş, “Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” adlı
virtual sərgi, “Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” və “Nizami Gəncəvi əlyazmaları dünya
kitabxanalarında” adlı elektron məlumat bazaları hazırlanaraq ictimaiyyətə təqdim edilmişdir.
“Milli mənəvi dəyərlərimizin Vətənə qayıdışı” layihəsi çərçivəsində Türkiyə, ABŞ,
Almaniya, Fransa, Britaniya, Polşa, Çexiya, Rusiya, Qazaxıstan və digər ölkələrin kitabxana
və muzeylərində mühafizə olunan, indiyədək Azərbaycan elminə məlum olmayan nüsxələrin
də yer aldığı Nizaminin 156 əlyazmasının rəqəmsal surətləri Azərbaycana gətirilmişdir.
Orijinallığı qorunmaqla həmin əlyazmalardan bəziləri 1 nüsxə çap edilərək Milli Kitabxananın
“Nadir kitablar” fondunda yerləşdirilmişdir.
Milli Kitabxana 27 sentyabr - Anım Günü və 8 noyabr - Zəfər Gününün qeyd edilməsi ilə
bağlı “Şəhidlərimizi ehtiramla yad edirik!”; “8 Noyabr – Zəfər Günü” adlı elektron metodik
vəsaitlər; “Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı: Biblioqrafiya” hazırlanmış, eləcə də
“Vətən müharibəsi qəhrəmanları unudulmur” adlı virtual sərgi və “Qarabağ Azərbaycandır! –
44 günlük II Qarabağ müharibəsi” adlı elektron məlumat bazası hazırlanaraq istifadəçilərə
təqdim olunmuşdur.
Milli Kitabxana tərəfindən “Azərbaycan nəfəsli əlyazmalar Praqa Milli Kitabxanasında:
Kataloq”, “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi – 2022”, “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri”
seriyasından “Nizami Gəncəvi”, “Aşıq Ələsgər”, “Xan Şuşinski”, “Seyran Səxavət”, “Lütfi
Zadə”, “Mikayıl Abdullayev”, “Akademik Mirzə İbrahimov”, “Əzizə Cəfərzadə”, “Sabir
Rüstəmxanlı”, “Abbas Zamanov” və Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasının ilk ildönümünə
həsr edilən “Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı” adlı fundamental biblioqrafiyalar nəşr
olunmuşdur. Həmçinin, “Yeni kitablar 2020: Annotasiyalı biblioqrafik göstərici №2-4”, “Yeni
kitablar 2021: Annotasiyalı biblioqrafik göstərici № 1”, “Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2020”,
“Azərbaycan kitabı. Biblioqrafiya: 10 cilddə. VI cild (1971-1980)” hazırlanıb nəşr olunmuşdur.
Eyni zamanda Milli Kitabxana elektron bazaya daxil edilən materiallar əsasında mədəniyyət,
incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslığa aid materialları toplayaraq “Mədəniyyət,
incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik
informasiya göstəricisinin nəşrini davam etdirmişdir. Hesabat ilində Milli Kitabxana Mədəniyyət
Nazirliyi ilə birgə “Milli musiqi xəzinəmizdən (Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondundan)”
layihəsi çərçivəsində “Mirzəyev, M. Gənclik albomu”, “Rəcəbov, O. İki sonatina” və “On dörd
miniatür”, “Nəsirbəyov, M. Sonatina” və “Uşaq pyesləri”, “Dadaşov, A. Fortepiano əsərləri”,
“Mirzəyev, M. Konsert pyesləri”, “Niyazi. Fortepiano əsərləri”, “Hacıbəyov, S. “Gülşən”
baletindən seçilmiş parçalar”, “Hacıyev, C. Fortepiano əsərləri”, “Hacıbəyli, Ü. Fortepiano
əsərləri”, “Fərəcov, S. Variasiyalar”, “Zeynallı, A. Fortepiano üçün əsərlər”, “Vətənpərvərlik
mahnıları: (səs və fortepiano üçün)” və s. fortepiano üçün əsərləri nəşr etdirmişdir.
2021-ci ildə Milli kitabxananın fonduna müxtəlif mənbələrdən 20.206 nüsxə ədəbiyyat
daxil olmuşdur. Daxil olmuş ədəbiyyatın 10.819 nüsxəsi azərbaycan, 9387 nüsxəsi isə digər
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dillərdə olmuşdur. Hazırda Milli Kitabxananın fondu 4.629.442 nüsxə təşkil edir. Cari ildə Milli
Kitabxanada 57.297 elektron resurs hazırlanmışdır, cari vəziyyətdə kitabxananın elektron
bazasında cəmi 1.377.658 elektron resurs mövcuddur. Həmçinin, hesabat ili ərzində Milli
Kitabxanada 25 adda elektron məlumat bazası, 92 adda elektron virtual sərgi hazırlanaraq
onlayn rejimdə istifadəçilərə təqdim olunmuşdur.
İl ərzində Ölkədaxili Kitab mübadiləsi fondundan 13.572 nüsxə kitab və jurnal Bakı
şəhəri, rayon kitabxanalarına və digər müəssisə və təşkilatlara göndərilmişdir. İl ərzində Milli
Kitabxanaya xarici ölkə kitabxanalarından 995 nüsxə ədəbiyyat daxil olmuş, eyni zamanda
mühüm sahələrə dair 1.787 nüsxə ədəbiyyat dünyanın milli kitabxanalarına, səfirliklərə,
universitetlərə göndərilmişdir.
Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar Milli Kitabxananın oxucular üçün bağlanması səbəbindən
istifadəçilərə kitabxana-informasiya xidmətini virtual rejimdə təqdim etmək üçün yaradılan
“Onlayn xidmətlər” pəncərəsi (“Biblioqrafik sorğu”, “Sənədlərin sifarişi və elektron
çatdırılması”, “Metodiki xidmət”, “Virtual sərgi”) cari ildə də aktiv olmuşdur. Cari ildə
“Sənədlərin sifarişi və elektron çatdırılması” bölməsi vasitəsilə 147 219 istifadəçiyə 170 575
resurs göndərilmişdir. Cari ildə Milli Kitabxananın (millikitabxana.az) saytına daxil olanların
sayı 7.500.523 nəfər olmuşdur. Hesabat ili ərzində kitabxanada oktyabrın 1-dən ilin
sonunadək ənənəvi oxucu davamiyyəti 75.004, ədəbiyyat verilişi isə 309.146 olmuşdur.
Hesabat dövründə 14 fevral – Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü ilə əlaqədar Vətən
müharibəsi zamanı erməni terroruna məruz qalmış Gəncə, Bərdə və Tərtər rayonlarında
yaşayan uşaq və yeniyetmələrə kitab töhfəsi etmək, mütaliəyə həvəs yaratmaq məqsədilə
F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən “Oxunan hər kitab nurlu sabahdır”
adlı kitab aksiyası keçirilmişdir. Aksiya çərçivəsində 21 yanvar – 11 fevral tarixlərində
Gəncə, Bərdə və Tərtər rayonlarında yaşayan uşaq və yeniyetmələrə ümumilikdə 600-dən
artıq kitab hədiyyə edilmişdir.
Oxucular və yaradıcı insanlar arasında virtual görüşlərin keçirilməsini təmin etmək, uşaq
və yeniyetmələrin intellektual inkişafına təkan vermək məqsədilə Respublika Uşaq
Kitabxanasının www.clb.az internet ünvanında “Qonağım ol” adlı yeni rubrika açılmışdır.
Xalq rəssamı Arif Hüseynov, şair İmdat Avşar, yazıçı, jurnalist Şahanə Müşfiq, şair, publisist
Nəzakət Məmmədova, uşaq yazarları Gülzar İbrahimova, Elvira Məmmədli, Solmaz
Amanova, Günel Əsgərova, aktyor, rejissor Nicat Kazımov, yazar Eldar Kərimov və psixoloq
Aynur İsgəndərova cari ildə rubrikanın qonağı olmuşlar.
13 iyul tarixində Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən “Qarabağnamə - tarixin
səhifələri” adlı virtual sərgidə Xalq rəssamı Arif Hüseynovun 45 sənədli-bədii qrafik rəsm əsəri
və “Qarabağnamə - tarixin səhifələri” adlı kitab oxuculara təqdim edilmişdir.
Respublika Uşaq Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə 7-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi
çərçivəsində Bakı Ekspo Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün jest dilinə
tərcümə olunan Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasının yeddi hekayətinin elektron
variantının və "Azərbaycan Uşaq ədəbiyyatı XIX əsrin II yarısı və XX əsrin əvəllərində"
biblioqrafiya kitabının I cildinin təqdimatı keçirilmişdir.
Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən 8 noyabr - Zəfər Günü münasibətilə, uşaq və
yeniyetmələrdə hərbi vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi məqsədilə “Rəşadətlə yaşayanlar
- ölümü fəth edənlər” adlı ümumrespublika hekayə müsabiqəsi və ”Qarabağ abidələri
uşaqların gözü ilə” adlı əl işləri müsabiqəsi keçirilmişdir. 4 noyabr 2021-ci il tarixində
“LİBRAFF” Kitab Evində hekayə müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi baş
tutmuşdur. Şəhid ailələrinin üzvlərinin də qatıldığı tədbirdə müsabiqənin qaliblərinə diplom,
“Xarıbülbül” döş nişanı və kitab hədiyyə edilmişdir. Həmçinin müsabiqəyə təqdim olunan
hekayələrdən 25-i seçilərək, “Ölümü fəth edənlər” başlığı altında nəşr edilmişdir.
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“Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində 6-10 dekabr tarixində “Dünyada söz olmasa, nəyə
gərək düşüncə” adlı festival keçirilmişdir. Əsasən 7-17 yaşarası uşaq və yeniyetmələrin
qatıldığı festival çərçivəsində “Nizami Gəncəvi əsərləri rəsmlərin dili ilə” adlı rəsm günü,
“Şairlər ustadı böyük Nizami” adlı şeir günü, “Nizami və musiqi dünyası” adlı musiqi günü,
“Söz mülkünün ustadı” adlı viktorina və “Söz sənəti mülkünün sultanı” adlı elmi konfrans
keçirilmişdir. Festivalın fəal iştirakçıları diplomla mükafatlandırılmışlar.
10 dekabr – Ümumdünya İnsan Hüquqları Günü munasibətilə Respublika Uşaq
Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında “Hüquqlarımızla güclü və
xoşbəxtik” adlı tədbir keçirilmişdir. Ombusdman Aparatının əməkdaşları və F.Köçərli adına
Respublika Uşaq Kitabxanasının birgə layihəsi əsasında fiziki qüsurlu uşaqlar üçün “Uşaq
hüquqları haqqında” BMT Konvensiyasının 54 maddəsi jest dilinə tərcümə olunmuşdur.
2021-ci ildə Respublika Uşaq Kitabxanasının kitab fonduna 402 adda 1.130 nüsxə kitab,
kitabça və 6.383 nüsxə dövrü mətbuat nəşrləri daxil edilmişdir. Hazırda kitabxananın ümumi
kitab fondu 279.001 nüsxə təşkil edir.
Hesabat ilində Respublika Uşaq Kitabxanasının Elmi metodika şöbəsi tərəfindən
əlamətdar və tarixi günlərə həsr olunmuş elmi metodiki vəsaitlər hazırlanaraq kitabxananın
saytında yerləşdirilmişdir.
Hesabat ilində Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası “Evdə qal,
mütaliədən qalma”, “Kitab səhifələrindən mavi ekrana”, “Kitabxanalar virtual məkanda”,
“Tariximizin qəhrəmanlıq imzası”, “Dünya şöhrətli azərbaycanlılar”, “Qarabağı qarış-qarış”,
“Tarix yaradan tarixi şəxsiyyətlər”, “Unudulan sənətkarlar”, “Bakı ilə addımlayarkən”, “Mütaliə
edək. Dinləyək. Tanıyaq”, “Bizi zəfərə aparan qəhrəmanlar”, “Dünyanı dəyişən kəşflər”,
“Qanım bayrağımdır”, “Zəfərə gedən yol” adlı müxtəlif tədbirlər keçirmişdir.
“Nizami Gəncəvi ili” ilə əlaqədar Respublika Gənclər Kitabxanası Nizami Gəncəvi
yaradıcılığını əks etdirən ənənəvi və virtual kitab sərgiləri, Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
videoçarxlar, elektron baza hazırlamış, kitabxananın sosial şəbəkələrində oxuculara təqdim
etmişdir. “ZOOM” platforması üzərindən “Nizami, eşq bağının bağbanı”, “Nizami Gəncəvi və
müasir Azərbaycan gəncliyi” başlıqları altında tədbirlər təşkil edilmiş, “Əsrlərin şairi Nizami
Gəncəvi” adlı biblioqrafik icmal hazırlanmışdır.
Hesabat ilində Respublika Gənclər Kitabxanası tərəfindən yeniyetmə və gənclərdə hərbi
vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, Vətənimizin suverenliyi uğrunda canından keçən
qəhrəmanlarımızın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə “Vətən müharibəsinin tarix yazan
qəhrəmanları” adlı esse müsabiqəsi keçirilmiş, müsabiqənin qaliblərinə diplomlar və hədiyyə
kitablar təqdim edilmişdir.
29 oktyabr 2021-ci il tarixində kitabxanada “Zəfərin mübarək, Azərbaycan” adlı tədbir
keçirilmişdir.
Respublika Gənclər Kitabxanası “Zəfərə gedən yol” layihəsi çərçivəsində “Vətən
müharibəsi hərbi jurnalistlərin gözü ilə”, “Qarabağ müharibəsi qaziləri” adlı silsilə canlı
yayımlar keçirmiş, izləyicilərə “Vətən müharibəsi qəhrəmanları gənc rəssamların gözü ilə”
virtual sərgi, videoçarxlar təqdim olunmuşdur.
Respublika Gənclər Kitabxanası tərəfindən 2021-ci ildə “Vətən müharibəsi. Qarabağ
Azərbaycandır”, “Şuşa mədəniyyətimizin paytaxtıdır”, “Sabir Rüstəmxanlı-75”, “Təbiət aşiqi,
gözəllik vurğunu- söz ustası aşıq Ələsgər” adlı elektron məlumat bazaları, “Aşıq Ələsgər
yaradıcılığının kitabxanalarda təbliği metodikası”, “Kitabxanalarda virtual sərgilərin təşkili” adlı
metodiki vəsaitlər hazırlanmışdır.
2021-ci ildə Respublika Gənclər Kitabxanasının kitab fonduna 214 adda 1.721 nüsxə
kitab, kitabça, 13 adda dövrü mətbuat nəşrləri, 14 adda elektron kitablar daxil edilmişdir.
Hazırda kitabxananın ümumi kitab fondu 145.833 nüsxə təşkil edir.
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Hesabat ilində Respublika Gözdən Əlillər Kitabxanasının sifarişi ilə hazırlanan Nizami
Gəncəvinin qəzəllərindən ibarət MP3 formatlı “danışan kitab”ın təqdimatı keçirilmişdir.
7-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində oktyabrın 6-da Respublika Xatirə
Kitabının “Xüsusu buraxılış”ının II-III cildlərinin, oktyabrın 8-də “İgid ömrü” kitabının təqdimatı
keçirilmişdir.
Noyabrın 5-də Respublika Xatirə Kitabı redaksiyasının telelayihəsi olan “Vətən Daşı…
və ya 44 günün dastanı” sənədli tarixi filminin Bakı Nizami Kino Mərkəzində ilk dəfə nümayişi
təşkil edilmişdir.
Hesabat ilində şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin kitabxana
fondlarının yeni ədəbiyyatla təmin edilməsi məqsədilə Respublika Kitabxana Kollektoru
vasitəsilə respublikada fəaliyyət göstərən nəşriyyatlardan, kitab mağazalarından və
müəlliflərdən 910 adda, 22.873 nüsxə kitab alınmışdır.
Yaradıcı sənayelər və rəqəmsal inkişaf
Azərbaycanda yaradıcı sənayelərin inkişafınının əlaqələndiriməsi, mədəniyyət sahəsində
rəqəmsal inkişaf və nazirlikdaxili informasiya texnologiyaları sahəsində fəaliyyətlərin həyata
keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyində 1 sentyabr 2021ci il tarixində baş tutan struktur dəyişikliyi əsasında Yaradıcı sənayelər və rəqəmsal inkişaf
şöbəsi yaradılmışdır.
2021-ci ilin dörd ayı (sentyabr-dekabr) ərzində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin Yaradıcı sənayelər və rəqəmsal inkişaf sahəsində fəaliyyəti aşağıdakı
istiqamətlərdə həyata keçirilmişdir.
11 sentyabr 2021-ci il tarixində Bakı Ali Neft Məktəbində İslam Dünyası Təhsil, Elm və
Mədəniyyət Təşkilatının hazırladığı (ICESCO) “ICESCO akseleratoru” adlı yeni pilot layihənin
təqdimatı keçirilmişdir. Mədəniyyət Nazirliyi, ICESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli
Komissiyası, Bakı Ali Neft Məktəbi və “NewSpace Innovation”un dəstəyi ilə ərsəyə gələn
layihə ICESCO-nun üzvü olan ölkələrdə dinamik yaradıcı texnologiya və mədəniyyət
sahələrinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Proqram sahibkarlığın və
innovasiyaların, eyni zamanda bu sahədə tətbiq olunan siyasətin inkişafı məqsədilə cari ilin
sentyabr-noyabr ayları ərzində Azərbaycan və Qazaxıstanda keçirilmişdir.
22 oktyabr 2021-ci il tarixində Bakı Ekspo Mərkəzinin təqdimat zalında “Rebuild
Karabakh" adlı beynəlxalq sərgi çərçivəsində "Mədəniyyət naminə sülh" (Peace4Culture) adlı
qlobal kampaniyaya həsr olunmuş panel sessiyası baş tutmuşdur. Sessiyanın mövzusu
"Yalnız mədəniyyətin sülh üçün nə edə biləcəyini deyil, həm də sülhün mədəniyyət üçün nə
edə biləcəyini düşün" olmuşdur. Mədəniyyət naminə sülh" (Peace4Culture) adlı qlobal
kampaniyaya Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə cari ilin iyun
ayında start verilmişdir.
2021-ci ilin noyabr ayı ərzində AR Mədəniyyət Nazirliyi və “Kreativ Azərbaycan” portalı
tərəfindən "İslam irsimizi tanıyaq” və “Xristian irsimizi tanıyaq” layihələri çərçivəsində
aşağıdakı islam və xristian abidələrinə həsr olunmuş videoçarxlar təqdim edilmişdir:
-

Pir Hüseyn Xanəgahı
İmamzadə Məbədi (Bərdə)
Mehdiabad Məscidi
Hacı Səfərəli Məscidi
Qəbələ Məscidi
Qum Alban məbədi (V əsr)
Pipan Alban məbədi (IV-V əsrlər)
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- Arılıqbinə Alban məbədi (V-VI əsrlər)
- "Yeddi Kilsə" AIban Monastrı Kompleksi (V-VI əsrlər)
- Arılıqbinə Alban məbədi (V-VI əsrlər)
Sözügedən videoçarxlar Nazirliyin rəsmi Youtube kanalı və digər rəsmi sosial şəbəkə
səhifələri vasitəsilə izləyicilərin diqqətinə çatdırılmışdır.
1 noyabr 2021-ci il tarixində Yaradıcı sənayelərin inkişafı sahəsində koordinasiyanın
həyata keçirilməsi, bu sahədə beynəlxalq və yerli layihələrin idarə olunması, yaradıcılıq
sahəsində fəaliyyət göstərən fərdlər, şirkətlər və ictimai təşkilatlarla bu sahəni tənzimləyən
dövlət qurumlarını və biznes tərəfdaşları əlaqələndirəcək Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər
Federasiyası təsis olunmuşdur. Federasiya Azərbaycanda YMS-lərin inkişafı üçün zəruri
münbit ekosistemi dəstəkləməklə sahə üzrə maarifləndirmə və təbliğat fəaliyyətlərini həyata
keçirəcək, yaradıcı məhsullar və xidmətlərin istehsalı, tanıtımı və ixracını təşviq edəcək,
yaradıcı səneyələr sahəsində ictimai təşkilatlanmanı dəstəkləyəcək, eyni zamanda “Kreativ
Azərbaycan” (creative.az) və bu çərçivədə müxtəlif hərəkatları idarə edəcəkdir.
8 noyabr 2021-ci il tarixində Lənkəran şəhəri UNESCO-nun “Yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi”
siyahısına salınmışdır. Bununla bağlı cari ilin iyun-iyul ayları ərzində Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi
Nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış namizədlik sənədi
UNESCO Katibliyinə təqdim edilmişdir. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərinin yaradıcı şəhərlər şəbəkəsinə daxil edilməsi ilə bağlı Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən müvafiq işlər aparılır.
“Azərbaycan Respublikasında peyk vasitəsilə Yerin məsafədən müşahidəsi
xidmətlərinin inkişafına dair 2019–2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın 2020-ci il üzrə icrası
istiqamətində yerli qurumların peyk xidmətlərindən yararlanma təcrübəsini nəzərə alaraq,
həmçinin adıçəkilən dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 15 noyabr 2018-ci il tarixli, 696 nömrəli Sərəncamının icrasından irəli gələn
öhdəliklərin icrası istiqamətində ötən aylar ərzində “AZƏRKOSMOS” ASC ilə bir sıra
danışıqlar aparılmışdır. Danışıqların nəticəsinə uyğun olaraq peyk texnologiyalarının
mədəniyyət, xüsusən də mədəni irs sahəsində tətbiqi imkanlarının daha dərindən öyrənilməsi
və təlim ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi məqsədilə “AZƏRKOSMOS” ASC tərəfindən 2021-ci
ilin ilin 11 noyabr tarixində onlayn təqdimat keçirilmişdir.
12 noyabr 2021-ci il tarixində Avropa İttifaqı tərəfindən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin
qeyri-paytaxt şəhərləri üçün “EU4Culture” layihəsi elan olunmuşdur. Mədəniyyət Nazirliyinin
dəstəyi ilə Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Yevlax, Şirvan, Xırdalan, Şəki, o cümlədən
Lənkəran şəhərləri layihəyə müraciət etmiş, Sumqayıt, Gəncə, Xırdalan, Şəki və Lənkəran
şəhərləri proqramın ilk mərhələsindən uğurla keçmiş və növbəti mərhələyə keçid hüququ əldə
etmişlər. Lənkəran şəhəri üçün müraciət Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Lənkəran Regional
Mədəniyyət İdarəsinin müraciəti ikinci mərhələni uğurla keçərək 30 000 (otuz min) Avro qrant
vəsaiti almaq hüququ qazanmışdır. Sözügedən qrant vəsaiti ilə Lənkəran şəhəri üçün
beynəlxalq və yerli ekspertlərin iştirakı ilə Mədəniyyətin İnkişafı Strategiyasının hazırlanması
işi həyata keçirilir. Məsələ ilə əlaqədar olaraq, cari ilin 12 noyabr tarixində layihə təşkilatçıları
tərəfindən qalib şəhərlərin elan olunması mərasimi keçirilmişdir.
22 noyabr 2021-ci il tarixində “Kreativ Azərbaycan” portalı və “Kreativ Gürcüstan”
təşkilatının birgə əməkdaşlığı və “Yarat” Müasir İncəsənət Məkanının tərəfdaşlığı ilə müasir
vizual incəsənət mövzusunda “Yaradıcılıqda Qırmızı Körpü” adlı virtual görüş keçirilmişdir.
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Görüş çərçivəsində müasir vizual incəsənət mövzusunda bir sıra təqdimatlar nümayiş
olunmuş, çıxışlar səsləndirilmiş, uğurlu təcrübə və ideyalar mübadiləsi aparımışdır.
1-3
dekabr
2021-ci
il
tarixində
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
Administrasiyasının sədrliyi ilə “2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın
yekun layihəsinin video-konfrans formatında müzakirəsi aparılmışdır. Sözügedən
müzakirələrdə nazirliyin aparatının rəhbəri Vasif Eyvazzadə, Yaradıcı sənayələr və rəqəmsal
inkişaf şöbəsinin müdiri Ramil Abbəkirov və şöbənin aparıcı məsləhətçisi Günel Məmmədova
iştirak etmişdirlər. Müzakirələr zamanı MYS-lər və bu sahədə görülən işlərə dair məlumat
verilmiş, 19-cu alt-məqsəd üzrə Nazirlik tərəfindən təqdim olunan fəaliyyətlərin yer alması və
maliyyələşdirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.
2 dekabr 2021-ci il tarixində ADA Universitetində “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal
kampaniyasının Tərəfdaşlar Forumu (“Peace4Culture” Partners Forum) keçirilmişdir. BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansı, İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı – İCESCO, ADA
Universiteti və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi tədbirdə
dövlət rəsmiləri, bir sıra beynəlxalq təşkilatların və sülhün təşviqi üzrə ixtisaslaşmış
institutların, diplomatik korpusun rəhbər şəxsləri və nümayəndələri iştirak etmişdir.
7-9 dekabr 2021-ci il tarixində Dubay şəhərində keçirilən “Expo 2020 Dubai” sərgisi
çərçivəsində “Ümumdünya Yaradıcı İqtisadiyyat Konfransı 2021”də Azərbaycan
Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov iştirak etmişdir.
Konfrans çərçivəsində “İndi və sonra: yaradıcı iqtisadiyyatın təkamülü”, “Qlobal
yararadıcı şəhərlərin qurulması”, “Mədəniyyət və yaradıcı sənayelərin (MYS-lərin) qlobal
gündəliyi: 11 başlıca addım”, “Şəhər planlaşdırması və MYS sektorlarının yerləşdirilməsi”,
“Yaradıcı dözümlülük”, “Yeni inklüziv yaradıcı dünya üçün dərslər”, yaradıcı təhsil, texnologiya
transformasiyası, süni intellekt və digər mövzularda sessiyalar keçirilmişdir.
9 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
“Expo 2020 Dubai” sərgisinin Azərbaycan pavilyonunda “Buta Jazz Concert By Shahın
Novraslı’s” caz konserti təşkil edilmişdir. Konsertdə ölkəmizi Şahin Növrəslinin rəhbərlik etdiyi
qrup təmsil etmişdir. Tədbirin proqramı etno-caz, muğam-caz və milli-caz janrlarının sintezini
əhatə etmişdir.
Audiovizual və interaktiv media
Hesabat dövründə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında “Quyu”
qısametrajlı bədii, "Biz" sənədli (Bakı Media Mərkəzi ilə birgə), “Fulya” sənədli filmlərinin
(Türkiyənin “Dada Yapım” şirkəti ilə birgə), “Görünməyən qəhrəmanlar” sənədli filmlər
silsiləsindən 5 filmin, “Xosrov və Şirin” adlı 12 seriyalı bədii filmin (İctimai Televiziya ilə birgə),
“Bizim kino” maarifləndirici qısa filmlər layihəsinin (24 film), "Köşk" tammetrajlı bədii filmserialının, “Salnaməfilm” studiyasında “Necə varsa”, “Aşıq Ələsgər - 200”, “Ləzgilər”, “Avarlar”,
“Rutullar”, “Ulduzların keşikçiləri” (Rusiya ilə birgə), "II cahan savaşı. Cənub-Şimal nəqliyyat
dəhlizi", “Şuşa, sən azadsan!” (Bakı Media Mərkəzi ilə birgə), “Həyatın ilmələri” sənədli
filmlərinin, eləcə də “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” silsiləsindən 10 sənədli filmin,
“Mozalan” studiyasında “Olimpia” tammetrajlı bədii filminin, “Azanfilm” studiyasında “Tıq-tıq və
dostları möcüzələr axtarışında 2” animasiya filminin istehsalı başa çatdırılmışdır.
“Azərbaycanfilm”də “Məryəm”, “Həyat, deyəsən gözəldir” (“Fəryad – 2”), “Mərmər
soyuğu”, “Doğma torpaq” (“Narimanfilm” kinostudiyası ilə birgə) tammetrajlı bədii filmlərinin,
“Müharibənin uşaqları” sənədli filminin, “Salnaməfilm” studiyasında “Köç”, “Mən neft tapdım.
Salmanov” sənədli filmlərinin, eləcə də “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” sənədli filmlər
silsiləsindən növbəti filmlərin, “Debüt” studiyasında “İki gün” qısametrajlı bədii, “Evimin səsi”
sənədli filmlərinin, “Mozalan” studiyasında “İkinci planetin qırmızı rəngi” qısametrjlı bədii
29

filminin, “Azanfilm” studiyasında “Oğurlanmış Bahar” animasiya filminin istehsalı davam
etdirilmişdir.
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında “Görünməyən qəhrəmanlar” sənədli filmlər
silsiləsindən növbəti 5 film, “Salnaməfilm” studiyasında “Qarabağ FK” 4 seriyalı sənədli filmi
və “Qarınqulu” tammetrajlı animasiya filmi istehsala buraxılmışdır.
Hesabat dövründə Nazirlik tərəfindən keçirilən “Böyük qayıdış” qısametrajlı film layihələri
müsabiqəsinin qalibi olan “Çin olan gizlinlər” (“Balans” studiyası), “Tanrının nəbzi” (“İnterAz
Media and Broadcasting Company” MMC), “Arxa cəbhə” (“Karvan Prodakşn”), “Hasar” (“Ultra
prodakşn”), “Qarabağ nağılı” (“Birlik” kinostudiyası), “Tarix” (“OB Film”) filmlərinin müstəqil
kino şirkətləri tərəfindən istehsalı davam etdirilmişdir.
Həmçinin Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə əlaqədar dahi şairin həyat və yaradıcılığına
həsr olunmuş “Sevgi hekayəsi” (“Alpha prodüksiyon ve ajans hizmetleri LTD” / Türkiyə)
sənədli filminin də istehsalı üzərində işlər davam etdirilməkdədir.
Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq və Vətən müharibəsində xalqımızın qazandığı
möhtəşəm zəfərə töhfə vermək məqsədilə çəkilmiş “Biz” sənədli filminin iyunun 26-da Heydər
Əliyev Sarayında, “Fulya” sənədli filminin oktyabrın 31-də Nizami Kino Mərkəzində, “Şuşa,
sən azadsan!” və “Biz” sənədli filmlərinin noyabrın 5-də Heydər Əliyev Sarayında təqdimatı
keçirilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Film Fondunda 1-17 noyabr tarixində xalq artisti, bəstəkar Emin
Sabitoğlunun, 22-29 noyabrda xalq artisti, SSRİ və Azərbaycan Dövlət Mükafatları laureatı,
kinorejissor, kinooperator Rasim Ocaqovun xatirəsinə həsr olunmuş fotosərgi, 6-14 dekabrda
əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, kinorejissor, kinooperator
Rasim İsmayılovun 85 illik yubileyi münasibətilə fotosərgi, 14-21 dekabrda xalq artisti,
Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, aktrisa Səfurə İbrahimovanın xatirəsinə həsr olunmuş
fotosərgi, 22-28 dekabrda xalq artisti, kinorejissor Həsən Seyidbəylinin doğum günü
münasibətilə fotosərgi təşkil olunmuş, 28 dekabr 2021-ci il isə xalq rəssamı Mikayıl
Abdullayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş fotosərginin açılışı və rejissor Cəmil Fərəcovun
bərpa olunmuş “Mikayıl Abdullayev” (1972) sənədli filminin nümayişi keçirilmişdir.
2 avqust – Milli Kino Günü ilə əlaqədar “YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzində tədbir
keçirilmiş və tədbirdə “Olimpia”, “Quxuroba”, “Axşama doğru” və “Daxildəkli ada” bədii filmləri
nümayiş olunmuşdur.
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə müstəqil ictimai təşkilatlar tərəfindən sentyabrın 3-dən
7-dək Bakı şəhərində, noyabrın 23-dən 25-dək isə Şəki şəhərində IV ANİMAFİLM Beynəlxalq
Animasiya Festivalı, noyabrın 19-dan 23-dək XII Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı təşkil
olunmuşdur.
May, iyul və oktyabr aylarında İctimai Televiziyanın (İTV) media tərəfdaşlığı ilə Nazirliyin
“Debüt” studiyası tərəfindən uzunmüddətli kino tədris laboratoriyası kimi nəzərdə tutulan
“INTERACT ONLİNE” layihəsinin ikinci sezonu həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda kino ilə
maraqlanan, film çəkmək istəyən gənc, həvəskar film yaradıcılığı ilə məşğul olan şəxslərə
alternativ maarifləndirici mənbə təqdim etmək məqsədi daşıyan layihə gənc
kinematoqrafçılara tanınmış beynəlxalq peşəkarlarla onlayn ustad dərsləri vasitəsilə məlumat
mübadiləsi imkanı yaratmış, bütün ustad dərsləri orijinal dildə (müvafiq olaraq ingiliscə və ya
rusca) və Azərbaycan dilində sinxron tərcümə seçimi ilə təqdim olunmuşdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan kinosunun dünyada təbliği məqsədilə müxtəlif ölkələrdə
Azərbaycan kinosu günləri keçirilmiş, filmlərimiz beynəlxalq film festivallarında ölkəmizi təmsil
etmişdir. Belə ki, sentyabrın 28-dən oktyabrın 3-dək Özbəkistanda keçirilən “İpək yolu
dürdanəsi” XIII Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalında ölkəmizin nümayəndə heyəti iştirak
etmiş və festival çərçivəsində Azərbaycan Kinosu Günləri təşkil olunmuşdur. Kino Günlərində
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“Olimpia”, “İki yol” bədii, “Biz” və “Sonuncu” sənədli filmləri Özbəkistanın Daşkənd, Xivə və
Nukus şəhərlərində nümayiş etdirilmişdir (“İki yol” filmi “Maarifləndirmə və inkişaf naminə”
nominasiyasında qalib olub). “Daxildəki ada” bədii filmi iyulun 17-dən 23-dək Serbiyanın Paliç
şəhərində keçirlən 28-ci Avropa Film Festivalda, noyabrın 10-dan 14-dək Fransada keçirilən
“Nouvelles Images Persanes” Festivalında (“Beynəlxalq jüri” mükafatına layiq görülüb), “Biz”
və “Sonuncu” sənədli filmləri 15 oktyabrda 6-cı Türk Dünyası Sənədli Film Festivalında (“Biz”
filmi “Münsfilər heyətinin xüsusi mükafatı”na layiq görülüb), “Biz” sənədli filmi 8-12 noyabr
tarixlərində Türkiyənin İstanbul şəhərində “Korkut Ata” Türk Dünyası Film Festivalında,
“Sonuncu” sənədli filmi 2-6 iyun tarixində Niderlandda 50-ci Rotterdam Beynəlxalq Film
Festivalında, 13-20 noyabr tarixində Polşanın Torun şəhərində keçirilən 29-cu
“EnergaCAMERIMAGE” Beynəlxalq Film Festivalında, 22-25 sentyabr tarixində Bosniya və
Hersoqovinada keçirilən 15-ci “Jahorina Film Festivalı”nda (“Ən yaxşı sənədli film”
nominasiyası üzrə “Golden Maple” – “Qızıl Ağcaqayın” mükafatı qazanıb), 19-24 oktyabr
tarixində Polşada “OFF CINEMA” 25-ci Beynəlxalq Sənədli Film Festivalında (“Bronze Castle”
– “Bürünc Qəsr” mükafatı qazanıb), 23-30 oktyabr tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində
Boğaziçi Beynəlxalq Film Festivalında, 3-7 noyabr tarixində Bakıda 5-ci “DokuBaku”
Beynəlxalq Sənədli Film Festivalında ("Ən yaxşı yerli sənədli film" nominasiyaları üzrə
mükafata layiq görülüb), “Titrəmə” bədii filmi dekabrın 6-da Türkiyənin İstanbul şəhərində 9-cu
Beynəlxalq İpək Yolu Film Festivalında (“Ən yaxşı bədii film” mükafatı qazanıb) iştirak
etmişdir.
Bundan əlavə, 6-8 oktyabr tarixində Yunanıstanın Afina şəhərində Avropa Kino
Fondlarının MEDİCİ forumu keçirilmişdir. Azərbaycan Forumda ilk dəfə olaraq təmsil
olunmuşdur.
Dekabrın 16-dan 21-dək Rusiyanın Moskva şəhərində keçirilən “Moskovskaya
premyera” Festivalında filmlərimiz və nümayəndə heyətimiz iştirak etmişdir.
Hesabat dövründə özəl kino şirkətləri tərəfindən istehsal edilmiş "Fəridə", "Qapı", "Bir
rəssamın portreti - Mir Nadir", "Səpələnmiş ölümlər arasında", "Beş betər", "Nazik Mətləb",
"Zəhər tuluğu" kimi bədii və sənədli filmlər Dövlət Reyestrində qeydə alınaraq Yayım vəsiqəsi
ilə təmin olunmuşdur.
Beynəlxalq əməkdaşlıq
Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq:
UNESCO ilə əməkdaşlıq
Hesabat dövründə ölkəmiz tərəfindən “Pəhləvanlıq, ənənəvi zorxana oyunları və idman
növləri” nominasiya faylının UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ
Siyahısına daxil edilməsi üçün müvafiq fayllar hazırlanmış və təşkilata təqdim edilmişdir.
2021-ci ilin fevral-mart aylarında Türkiyə Respublikasının təşəbbüsü ilə “Sədəf sənəti” və
“Çay mədəniyyəti: kimliyin, qonaqpərvərliyin və sosial təmasın simvolu” nominasiya fayllarının
hazırlanması istiqamətində birgə iş aparılmış və Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irs üzrə
Reprezentativ Siyahısına daxil edilməsi üçün UNESCO-ya təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda
Türkiyə ilə birlikdə “Balabanın Sənətkarlığı və İfaçılıq Sənəti”, Türkiyə, Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanla birlikdə “Molla Nəsrəddin lətifələrinin
şifahi ənənəsi”, Türkiyə, İran İslam Respublikası, Əfqanıstan, Tacikistan, Türkmənistan və
Özbəkistanla birlikdə “Baramaçılıq, ipəkçilik və toxuculuq üçün ənənəvi ipək istehsalı”
nominasiya faylları üzrə birgə iş aparılmış və Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irs üzrə
Reprezentativ Siyahısına daxil edilməsi üçün UNESCO-ya təqdim olunmuşdur.
9-24 noyabr 2021-ci il tarixlərində Parisdə UNESCO-nun 41-ci Baş Konfransı
çərçivəsində Azərbaycanın iki tarixi şəxsiyyəti – xeyriyyəçi H.Z.Tağıyevin anadan olmasın 200
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illiyi və bəstəkar Fikrət Əmirovun 100 illiyi UNESCO-nun 2022-2023-cü illər üzrə yubileylər
proqramına daxil edilmişdir. Baş Konfrans çərçivəsində keçirilən seçkilər zamanı ölkəmiz
2021-2025-ci illər üzrə UNESCO İcraiyyə Şurasının üzvlüyünə seçilmişdir.
2021-ci ildə Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada yerləşən UNESCO-nun Cənubi-Şərqi
Avropada Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə 2-ci kateqoriya Regional Mərkəzinə
üzvlüyə müraciət edilmişdir. Nəticədə, dekabr ayında Azərbaycan üzvlüyə qəbul olunmuşdur.
2 dekabr 2021-ci il tarixində UNESCO tərəfindən "Üzv dövlətlərin fəaliyyəti ilə bağlı
2020-2021-ci illər üçün İştirak Proqramı" çərçivəsində Beynəlxalq Əlillər Günü ilə əlaqədar
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında “İnklüziv teatr” beynəlxalq layihəsinin
“Çamadan əhvalı” tamaşası nümayiş etdirilmişdir.
10 dekabr 2021-ci il tarixində Yerli Dillərin Beynəlxalq Onilliyinə hazırlıq üzrə Qlobal İşçi
Qrupun dördüncü iclası baş tutmuşdur.
İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO) ilə əməkdaşlıq
11–15 yanvar 2021-ci il tarixində İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının
(ICESCO) Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malikin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti
ölkəmizə səfər etmişdir. Səfər çərçivəsində yanvarın 12-də nümayəndə heyəti Azərbaycanın
işğaldan azad olunmuş Füzuli və Ağdam rayonlarında olmuşdur. Yanvarın 13-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev nümayəndə heyətini qəbul etmiş, Azərbaycan ilə
ICESCO arasında əməkdaşlığın inkişafı, 44 günlük Vətən müharibəsi və onun nəticələri,
İslam mədəniyyəti və irsinin qorunması, ICESCO-nun ölkəmizin haqlı mövqeyinin
müdafiəsindəki rolu və digər vacib məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Görüşün
sonunda təşkilatın baş direktoru tərəfindən 44 günlük Vətən müharibəsindəki qələbə
münasibətilə ölkə başçısına zəfər rəmzi olaraq qılınc hədiyyə olunmuşdur. Yanvarın 14-də
ADA Universitetində ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malikin və
mədəniyyət naziri Anar Kərimovun iştirakı ilə nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin
yekunlarına dair birgə mətbuat konfransı keçirilmişdir.
ICESCO tərəfindən elan olunan “Qadınlar ili” çərçivəsində “Qadınlar və qızlar elmdə”
Beynəlxalq Günü münasibətilə 11 fevral 2021-ci il tarixində keçirilmiş tədbirdə Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva video formatda çıxış etmişdir.
30 mart 2021-ci il tarixində ICESCO İcraiyyə Şurasının 41-ci sessiyası COVID-19
pandemiyası səbəbindən virtual keçirilmişdir.
13 sentyabr 2021-ci il tarixində İtaliyanın Bolonya şəhərində keçirilən G-20 sammitinin
Dinlərarası Dialoq Forumunda iştirak edən Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri
Anar Kərimov BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Migel Angel Moratinos və
ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Maliklə birgə “Mədəniyyət naminə sülh”
(Peace4Culture) qlobal kampaniyası ilə bağlı üçtərəfli görüş keçirmişlər. Görüşdə “Mədəniyyət
naminə sülh” qlobal kampaniyasının beynəlxalq sferada uğurla həyata keçirilməsi, BMT
sistemində onun təbliği, eyni zamanda islam ölkələri və İslam Əməkdaşlıq Təşkiatına daxil
olan müxtəlif təşkilatlar vasitəsilə təşviqinə dair müzakirələr aparılmışdır.
Bolonya şəhərinə səfər çərçivəsində mədəniyyət naziri Anar Kərimov ICESCO-nun baş
direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik ilə ikitərəfli görüş keçirmişdir. Görüşdə Şuşa
şəhərinin “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” elan edilməsi, Azərbaycanda ICESCO-nun regional
ofisinin açılması ilə bağlı məsələlərin tamamlanması, ICESCO çərçivəsində Nizami
Gəncəvinin 880 illiyinin qeyd olunması kimi məsələlər müzakirə edilmişdir.
8-9 dekabr 2021-ci il tarixində Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah əsSisinin himayəsi və Misirin Ali Təhsil və Elmi Tədqiqatlar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Qahirə
şəhərində Ali Təhsil və Elmi Tədqiqatlar üzrə Qlobal Forum və ICESCO Baş Konfransının 1432

cü sessiyası keçirilmişdir. Sessiyada mədəniyyət naziri Anar Kərimovun rəhbərliyi ilə
nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
Baş Konfransın “Nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda birinci plenar sessiyasında
çıxışında nazir Anar Kərimov Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Qarabağda 30 illik işğal
müddətində ölkəmizin maddi və mənəvi irsi, tarixi abidələri, dini məbədlərinin Ermənistan
tərəfindən məqsədyönlü şəkildə məhv edilməsi barədə geniş məlumat vermişdir.
Səfər çərçivəsində ICESCO-nun Baş direktoru Səlim əl-Malik, Misir Milli Muzeyinin
direktoru Sabah Abdel Razek, Əl-Əzhar Universitetinin baş imamı Şeyx Əhməd Əl Tayib və
Misirin mədəniyyət naziri İnes Abdel-Dayem ilə görüşlər keçirilmişdir.
ICESCO-nun Baş direktoru Səlim əl-Malik ilə keçirilmiş görüşdə Şuşa şəhərinin “İslam
Mədəniyyətinin Paytaxtı” elan edilməsi, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində
dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi və müvafiq sənədləşmənin aparılması məqsədilə ICESCOnun faktaraşdırıcı texniki missiyasının 2022-ci ilin may ayının əvvəlində ölkəmizə səfərinin
təşkili və Bakıda ICESCO Regional Ofisinin yaradılmasına dair müzakirələr aparılmışdır.
Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) ilə əməkdaşlıq
15-16 sentyabr 2021-ci il tarixində Minsk şəhərində MDB iştirakçı dövlətlərinin Mədəni
əməkdaşlıq üzrə Şurasının 36-cı iclası keçirilmişdir. Videokonfrans formatında keçirilən
iclasda 2021-2025-ci illər üzrə mədəniyyət sahəsində MDB iştirakçı dövlətlərinin əsas
əməkdaşlıq tədbirlərinin icra vəziyyəti, MDB-nin 30 illiyinə həsr olunmuş mədəniyyət
sahəsində tədbirlər, 2022-ci ilin MDB-də xalq yaradıcılığı və mədəni irs ili elan olunması ilə
əlaqədar Tədbirlər Planı layihəsinin hazırlanma vəziyyəti, 2021-ci ildə Birliyin mədəniyyət
paytaxtı layihəsinin həyata keçirilmə vəziyyəti, iştirakçı dövlətlərin mədəni irsinin virtual
muzeyi haqqında Əsasnamə layihəsi, “Birliyin qiymətli boyunbağısı” beynəlxalq layihə
təşəbbüsü və digər məsələlər müzakirə olunmuşdur. Şuranın sədrliyi Belarus Respublikasının
mədəniyyət nazirindən Qazaxıstanın mədəniyyət və idman nazirinə ötürülmüşdür.
MDB iştirakçı dövlətlərinin Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun (DHƏF)
dəstəyi ilə 2023-cü ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin plan-smeta layihələrinin
qəbuluna başlanılması ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı layihələr təqdim
olunmuşdur:
- "Milli kitabxanalar xalqların mənəvi zənginliyinin keşikçiləri kimi" beynəlxalq elmipraktiki konfrans (Azərbaycan Milli Kitabxanası);
- "Klassik muzeydə aktual incəsənət" beynəlxalq seminarı (Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyi);
- "Azərbaycanın dekorativ və tətbiqi incəsənəti MDB iştirakçı dövlətlərinin muzeylərinin
kolleksiyalarında" kitabı (Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi).
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT) ilə əməkdaşlıq
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Yüksək Səviyyəli Şəxslər
Komitəsinin 2021-ci ilin 28-29 iyun tarixində keçirilmiş iclasında QDİƏT-in Mədəniyyət üzrə
İşçi Qrupunda əlaqələndiriciliyə ölkəmizin namizədliyi konsensusla dəstəklənmiş, beləliklə
Azərbaycan iki il müddətinə sözügedən işçi qrupunda əlaqələndirici ölkə təyin olunmuşdur.
Bu çərçivədə 21 oktyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycanın sədrliyi ilə QDİƏT-in
Mədəniyyət üzrə İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilmişdir.
Videokonfrans formatında keçirilən iclasda QDİƏT Katibliyi, təşkilatın 11 üzv ölkəsi,
PABSEC, Qara Dəniz Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Mərkəz, müşahidəçilər qismində Misir
Ərəb Respublikası, Macarıstan və İsrail, eyni zamanda digər təşkilat və ölkələrin
nümayəndələri iştirak etmişdirlər.
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İclasda CulTour4Youth, Mədəni və Yaradıcı Regional Ekosistemlər təşəbbüsü, QDİƏTin uşaqlar üçün çoxdilli və multikultural kitabxanasının yaradılması, Qara Dəniz Gənclərinin
Simfonik Orkestrinin yaradılması və digər layihələrin təqdimatı baş tutmuşdur.
Bununla yanaşı, işçi qrupunun onlayn görüşü zamanı 2021-2023-cü illər üçün
Azərbaycanın Mədəniyyət üzrə işçi qrupunda sədrliyi çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış İşçi Qrupun Fəaliyyət Planının
təqdimatı keçirilmişdir.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY) ilə əməkdaşlıq
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 19 yanvar 2021-ci il tarixində TÜRKSOY, Türk Dövlətləri
Təşkilatı (əvvəlki adı ilə - Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ)) və Türk Mədəniyyət
və İrsi Fondunun nümayəndə heyəti ilə görüş keçirmişdir. Görüşdə türkdilli ölkələrin
əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
16 sentyabr 2021-ci il tarixində Özbəkistanın Xivə şəhərində TÜRKSOY-un Daimi
Şurasının 38-ci iclası keçirilmişdir. İclasda Özbəkistanın Baş nazirinin müavini - turizm və
idman, mədəniyyət nazirləri, Türk Şurası, TÜRKSOY və TÜRKPA-nın Baş katibləri,
Macarıstanın xarici işlər naziri, Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri, Qırğızıstanın
mədəniyyət, elm, idman və gənclər naziri, Qazaxıstanın mədəniyyət və idman nazirinin
müavini və digər səlahiyyətli şəxslərin çıxışları dinlənilmişdir.
Toplantıda rəsmi çıxışlardan sonra TÜRKSOY-un illik hesabatı dinlənilmiş, Türkiyənin
Bursa şəhərinin 2022-ci il üçün “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı” seçilməsi üçün
təqdimat təşkil olunmuşdur. Həmçinin TÜRKSOY-un yeni rəhbərinin seçilməsi, normativhüquqi sənədlərində bəzi dəyişikliyin edilməsi, 2022-ci il üçün Fəaliyyət proqramına salınan
təkliflər, TÜRKSOY-da 2022-ci ildə anım illəri ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Toplantının sonunda 2022-ci ildə Bursa şəhərinin “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı”
seçilməsi, TÜRKSOY-a yeni Baş katibin seçkilərinin 2022-ci ildə keçirilməsi, SSRİ Xalq artisti,
görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 illiyinin, Türkiyənin
tanınmış şairi Süleyman Çelebinin vəfatının 600 illiyinin, Qırğızıstanın Xalq yazıçısı Toktobolot
Abdumomunovun anadan olmasının 100 illiyinin 2022-ci ildə TÜRKSOY miqyasında qeyd
olunması ilə əlaqədar qərarlar qəbul edilmişdir.
24-28 sentyabr 2021-ci il tarixlərində Bakı şəhərində TÜRKSOY Media Mükafatının
təqdimat mərasimi keçirilmişdir. “TÜRKSOY Media Mükafatı” 2020-ci il üçün xüsusi olaraq 44
günlük Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycanda yaşanan tarixi hadisələri, Qarabağ
həqiqətlərini şəffaf və obyektiv şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdıran və yayımlayan yerli və
xarici media təmsilçilərinə verilmişdir.
Tədbirlər
23 iyun 2021-ci il tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının ali nümayəndəsi Migel Angel Moratinosun və mədəniyyət naziri Anar Kərimovun
iştirakı ilə "Mədəniyyət naminə sülh" (Peace4Culture) Qlobal Kampaniyasının təqdimat
mərasimi keçirilmişdir. Kampaniyanın əsas məqsədi Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində mövcud vəziyyətin, dağıdılmış infrastrukturun və mədəniyyətə qarşı törədilmiş
soyqırımının dünyaya çatdırılması olmuşdur.
3-4 dekabr 2021-ci il tarixlərində Portuqaliyanın Lissabon şəhərində keçirilən “Faro
Konvensiyası: mədəni irsə demokratik yanaşma” mövzusunda konfrans keçirilmişdir.
8-9 dekabr 2021-ci il tarixlərində Strasburqda Avropa Şurasının Mədəniyyət, İrs və
Landşaft üzrə Rəhbər Komitəsinin (CDCPP) 10-cu plenar sessiyası keçirilmişdir. 9 dekabr
tarixində keçirilmiş təşkilatın mədəniyyət sahəsində fəaliyyətlərinə həsr olunmuş paneldə
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Avropa Şurasının maliyyə dəstəyi ilə yaradılan “Free to Create, Create to be Free” rəqəmsal
sərgi platformasının təqdimatı həyata keçirilmişdir. Platformada müasir incəsənətimizin
görkəmli nümayəndələrinin - əməkdar rəssamlar Faiq Əhmədin “DNT” və Rəşad Mehdiyevin
“Baxış” əsərləri nümayiş olunmuşdur.
7 dekabr 2021-ci il Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin təşkilatçılığı, Azərbaycanın Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyi və
Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin dəstəyi ilə “Dinlərarası dialoq: qlobal təhlükəsizliyin və
mənəvi intibahın qarantı kimi” adlı beynəlxalq videokonfrans təşkil olunmuşdur.
Xarici ölkələrlə əməkdaşlıq
Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun 19 yanvar 2021-ci il tarixində Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY), Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ) və Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun nümayəndə heyəti, 26 yanvar tarixində Fransanın Avropa və
Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Jan Batist Lömuan, 12 fevral tarixində Türkmənistanın
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mekan İşanquliyev ilə görüşləri təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
birgə hökumətlərarası komissiyanın 9-cu iclasının Protokolu və Fəaliyyət Planının müzakirəsi
ilə bağlı 11 fevral 2021-ci il tarixində videokonfrans keçirilmişdir.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 1-3 mart 2021-ci il
tarixində Türkiyə Respublikasına səfər etmişdir. Səfər çərçivəsində Xaricdə Yaşayan Türklər
və Qohum Topluluqlar İdarəsinin sədri Abdulla Ərən, Türkiyə Respublikasının mədəniyyət və
turizm naziri Mehmet Nuri Ərsoy, Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu, Türkiyə Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr
idarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı mədəniyyət xadimləri,
TÜRKSOY-un Baş katibi Düsen Kaseinov, Türkiyə Respublikası Prezidentinin baş müşaviri
Yalçın Topçu, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Milli Təhsil, Mədəniyyət, Gənclik və İdman
komissiyasının sədri Əmrullah İşlər, TRT kanalının rəhbəri İbrahim Ərən, TRT Plato rəhbəri
Yəhya Tayyib Aydəniz və “Oyanış: Böyük Səlcuqlu” serialının prodüseri Emre Konuk, İstanbul
şəhərində Azərbaycan incəsənət xadimləri, Topqapı Saray Muzeyinin rəhbərliyi, Türkiyə Milli
Saraylar İdarəsi direktorunun müavini professor Əhməd Çapoğlu, Bərpa və konservasiya
şöbəsinin müdiri Cem Eriş, “Netflix Türkiye” platformasının idarə heyəti və Türkiyənin kino
sənayesi nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmişdir. Sonda Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti
ilə Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA) arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət
protokolu imzalanmışdır.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun 19 fevral 2021-ci il tarixində Almaniya Federativ
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Volfqanq Maniq, 23 fevral
tarixində Fransa Milli Assambleyasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti, 27 fevral
tarixində Latviya Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dainis Qarançs
(Garançs), 11 mart tarixində İordaniya Haşimilər Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Sami Abdullah Ğoşeh, 18 mart tarixində İran İslam Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musəvi və İran İslam Respublikasının
Azərbaycandakı Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Qurbanəli Purmərcan, 30 mart tarixində
Mərakeş Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məhəmməd Adil Embarş, 1
aprel tarixində Gürcüstanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Zurab Pataradze, 8
aprel tarixində Əfqanıstan İslam Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Amanullah Ceyhun, 13 aprel tarixində Türkiyə Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Erkan Özoral ilə görüşləri təşkil olunmuşdur.
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13-24 aprel 2021-ci il tarixlərində Argentinanın “Canal” (a) televiziya kanalının
nümayəndə heyətinin ölkəmizin işğaldan azad olunmuş ərazilərində ermənilər tərəfindən
dağıdılmış abidələr, məscidlər və digər müsəlman mədəni irs nümunələri ilə yerində tanış
olmaq, eyni zamanda Azərbaycanın tarixi, milli mədəni irsi, tolerant və multikultural cəmiyyəti
barəsində proqramların hazırlanması məqsədilə ölkəmizə səfəri təşkil edilmişdir.
28 aprel 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsrail Dövləti
Hökuməti arasında Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın ikinci iclasında Mədəniyyət
Nazirliyinin iştirakı təmin olunmuşdur.
20 may 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı Hökuməti arasında Hökumətlərarası Komissiyanın 4-cü
iclasında Mədəniyyət Nazirliyi iştirak etmişdir.
25 may 2021-ci il tarixində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) bağlı beynəlxalq qurum –
İslam Əməkdaşlığı Gənclər Forumunun (İƏGF) rəhbəri Taha Ayhanın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti, 16 iyun tarixində Xorvatiya Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Branko Zebiç, 25 iyun tarixində Kuba Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Alfredo Nieves Portuondo, 26 iyun tarixində Türkiyə Respublikası
mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ahmet Misbah Demircanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti, 30 iyun tarixində Misir Ərəb Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Adel İbrahim Ahmed İbrahim, 3 avqust tarixində Yunus Əmrə İnstitutunun rəhbəri Şeref
Ateşin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti, 6 avqust tarixində İraq Respublikasının rabitə naziri,
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İraq Respublikası Hökuməti arasında ticarət, iqtisadi,
elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın həmsədri Arkan Şihab Əhməd
Əl-Şaibaninin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti ilə Anar Kərimov arasında görüşlər təşkil
edilmişdir.
6-9 iyul 2021-ci il tarixində mədəniyyət naziri Anar Kərimovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər etmişdir. Səfər müddətində 6 iyul tarixində Gürcüstanın
mədəniyyət, idman və gənclər naziri xanım Tea Tsulukiani, Gürcüstanın Baş nazirinin
müavini, xarici işlər naziri cənab David Zalkaliani, Tbilisi şəhərinin meri cənab Kaxaber
Kaladze, 7 iyul tarixində Gürcüstan Milli Muzeyinin Baş direktoru David Lordkipanidze,
Gürcüstan Parlamentinin sədri Kaxa Kuçava, 8 iyul tarixində Gürcüstanın Baş naziri İrakli
Qaribaşvili, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan incəsənət xadimləri ilə görüşlər keçirilmişdir.
27 iyul 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası ilə Serbiya Respublikası arasında
ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasında iştirak təmin
edilmişdir.
G20 sammiti çərçivəsində təşkil olunan 8-ci Dinlərarası Dialoq Forumunda iştirak etmək
məqsədilə mədəniyyət naziri Anar Kərimov 11-14 sentyabr 2021-ci il tarixində İtaliyanın
Bolonya şəhərinə səfər etmişdir.
Özbəkistanda keçirilmiş “Mərkəzi Asiya dünya sivilizasiyalarının kəsişməsində” adlı
Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunda və TÜRKSOY Daimi Şurasının iclasında iştirak etmək
məqsədilə mədəniyyət naziri Anar Kərimov 14-17 sentyabr 2021-ci il tarixində Özbəkistanın
Xivə şəhərinə səfər etmişdir. Səfər çərçivəsində 15 sentyabr tarixində Özbəkistan
Respublikası Baş nazirinin müavini - turizm və idman naziri Əziz Abduhakimov, Özbəkistanın
mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov, UNESCO-nun Baş direktorunun sosial və humanitar
elmlər üzrə müavini Qabriela Ramos, Mədəni Mülkiyyətin Mühafizəsi və Bərpasının
Öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq Mərkəzin (İCCROM) İcraçı direktoru Ebber Ndoro, 16 sentyabr
tarixində Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto, Türkiyə Respublikasının mədəniyyət və
turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy ilə görüşlər keçirilmişdir.
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Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Xorvatiya Respublikası Hökuməti arasında
iqtisadi əməkdaşlığı təşviq etmək məqsədilə 26 oktyabr 2021ci il tarixində Xorvatiyanın
Zaqreb şəhərində mədəniyyət naziri Anar Kərimov və Xorvatiya Respublikasının iqtisadiyyat
və davamlı inkişaf naziri Tomislav Çoriçin həmsədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Xorvatiya Respublikası Hökuməti arasında Birgə Komissiyanın 2-ci iclası keçirilmişdir.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Xorvatiya Respublikası
Hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlığı təşviq etmək məqsədi ilə Birgə Komissiyanın 2-ci
iclasının yekunlarına dair Protokol imzalanmışdır.
Səfər çərçivəsində 26 oktyabr 2021-ci il tarixində Xorvatiya Respublikasının iqtisadiyyat
və davamlı inkişaf naziri Tomislav Çoriç, 27 oktyabr tarixində Xorvatiya Respublikası
mədəniyyət və media naziri xanım Nina Obulyen Korjinek və xarici və Avropa işləri naziri
Qordan Qrliç Radman ilə görüş keçirilmişdir.
29 oktyabr 2021-ci il tarixində mədəniyyət naziri Anar Kərimov Türkiyə Respublikasının
yaradılmasının 98-ci ildönümü ilə əlaqədar İstanbul şəhərində Atatürk Mədəniyyət Mərkəzi və
Beyoğlu mədəniyyət marşrutunun açılış mərasimində iştirak etmişdir.
2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamına uyğun olaraq bir çox ölkələrdə, o cümlədən Rusiya
Federasiyasında keçirilmiş dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik
yubileyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlərdə iştirak etmək məqsədilə nazir müavini Sevda
Məmmədəliyevanın 18-21 oktyabr tarixində Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərinə
səfəri təşkil edilmişdir.
30 oktyabr 2021-ci tarixində mədəniyyət naziri Anar Kərimov və Özbəkistan
Respublikasının mədəniyyət naziri Ozodbek Nazarbekov Türkiyənin məşhur ssenari müəllifi
və film prodüsseri Mehmet Bozdağın müşaiyəti ilə "Diriliş Ərtoğrul", "Quruluş Osman", " Bozkır
Arslanı Cəlallədin", "Dastan" kimi milyonlarla tamaşaçının izlədiyi ekran əsərlərinin çəkiliş
meydançasını ziyarət etmişlər.
3 noyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan - Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökumətlərarası
Komissiyasının 8-ci iclasında Mədəniyyət Nazirliyinin iştirakı təmin edilmişdir.
Beynəlxalq layihələr və innovasiyalar sahəsində əməkdaşlıq
(2021-ci ilin sentyabr ayınadək Beynəlxalq əməkdaşlıq və innovativ inkişaf şöbəsinin
tərkibində Beynəlxalq layihələr və innovasiyalar sektoru mövcud olmuşdur)
2021-ci ilin yanvar ayı ərzində AR Mədəniyyət Nazirliyi və “Kreativ Azərbaycan” portalı
tərəfindən "Xristian irsimizi tanıyaq" layihəsi çərçivəsində aşağıda qeyd olunan xristian
abidələrinə həsr olunmuş videoçarxlar təqdim edilmişdir:
-

Müqəddəs Jen-Mironosits pravoslav kilsəsi
Müqəddəs alman Lüteran kilsəsi
Müqəddəs Məryəm Ana katolik kilsəsi
Müqəddəs Georgi gürcü-pravoslav kilsəsi

Sözügedən videoçarxlar Nazirliyin rəsmi Youtube kanalı və digər rəsmi sosial şəbəkə
səhifələri vasitəsilə izləyicilərə təqdim olunmuşdur.
Yanvar ayında BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının himayəsi altında 6-15 iyul 2021-ci il
tarixində ABŞ-ın Nyu-York şəhərində keçirilmiş Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda AR
tərəfindən 3-cü Könüllü Milli Hesabatın təqdim edilməsi məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyinə aid
müxtəlif meyarlar üzrə məlumatlar AR İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. Hesabatda
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Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) nail olunmasına dair 12 meyar üzrə məlumatlar öz
əksini tapmışdır.
21 yanvar 2021-ci il tarixində İqtisadiyyat Nazirliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
İnkişaf Proqramının (BMTİP) təşkilatçılığı ilə “Dayanıqlı investisiyalar: Azərbaycan
iqtisadiyyatı üçün imkanlar və trendlər” mövzusunda videokonfransda iştirak təmin
olunmuşdur. Videokonfransın keçirilməsində məqsəd BMT-nin 2030-cu il gündəliyinə uyğun
olaraq, DİM-lərə nail olunması üçün resursların optimallaşdırılmasında Azərbaycan
hökumətinə dəstək göstərilməsidir. Tədbirdə Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə
Şurasının katibi Hüseyn Hüseynov və BMTİP-in rezident nümayəndəsinin müavini Çaru Bist
iştirak etmişdir.
27 yanvar 2021-ci il tarixində “Kreativ Azərbaycan” portalı 27 - 31 yanvar 2021-ci il
tarixlərində eyni anda 200-ə yaxın ölkədə təşkil edilən Global Game Jam layihəsinə tərəfdaş
olmuşdur. Tədbirin əsas məqsədi Azərbaycandakı oyun qurucuları cəmiyyətini bir araya
gətirmək, inkişaf etdirmək və dünya ilə əlaqələndirməkdir. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən
Global Game Jam pandemiya səbəbindən onlayn formada təşkil olunmuşdur. Layihədə oyun
yaratmağa həvəsli proqramçılar, rəssamlar, Ui/UX dizaynerlər, 3D modelçilər, səs və vizual
effekt peşəkarları iştirak etdilər. Tədbirdə iştrakçılar tərəfindən eyni mövzuya aid fərqli oyunlar
hazırlanmışdır.
28 yanvar 2021-ci il tarixində AR Mədəniyyət Nazirliyi və British Council (Britaniya
Şurası) ilə birgə Azərbaycanda yaradıcı sənayelərin inkişafına dair “Azərbaycanda Yaradıcı
İqtisadiyyatın İnstitusional Quruluşuna Dəstək” adlı layihə çərçivəsində Britaniyalı ekspertlərlə
video görüş baş tutmuşdur. Görüşdə yaradıcı sənayelər üzrə mütəxəssis və “Creative
England” təşkilatının həmtəsisçisi John Newbigin Böyük Britaniyanın bu sahədə keçdiyi yol
və əldə etdiyi təcrübə barəsində bəhs etmişdir.
29 yanvar 2021-ci il tarixində AR Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın tanınmış
dizaynerlərinin (Rəhim İsmayılov, Şamil Ramazanov, Çingiz İsmayılov, Ceyhun İmanov,
Çingiz Səfərov, Ramin Nəsirov, Knyaz Yaqubov və Samir Hüseynov) müraciətləri əsasında
“Azərbaycan Dizayn Assosiasiyası” ictimai birliyinin yaradılması ilə bağlı AR Ədliyyə
Nazirliyinə tövsiyə məktubu ünvanlanmışdır. Məktubda göstərilən sahənin vacibliyi,
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı və alternativ sənayelərin formalaşdırılması
baxımından, dizayn sahəsinin də daxil olduğu kreativ sənayelərin inkişafının vacibliyi
vurğulanmışdır.
Fevral ayı ərzində AR Mədəniyyət Nazirliyi və “Kreativ Azərbaycan” portalı tərəfindən
"Xristian irsimizi tanıyaq" layihəsi çərçivəsində aşağıdakı xristian abidələrinə həsr olunmuş
videoçarxlar təqdim edilmişdir:
- Alman lüteran kilsəsi (Şəmkir, 1909)
- Aleksandr Nevski pravoslav kilsəsi
1-6 fevral 2021-ci il tarixlərində UNESCO-nun Mədəni Özünüifadə Müxtəlifliyinin
Qorunması və Təşviqi üzrə 2005-ci il Konvensiyası üzrə Hökumətlərarası Komitənin 14-cü
iclası baş tutmuşdur. Görüşdə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi və UNESCO yanında
Azərbaycan Respublikasının Daimi Nümayəndəliyi tərəfindən təmsil olunmuşdur.
11 fevral 2021-ci il tarixində AR Mədəniyyət Nazirliyi və British Council (Britaniya Şurası)
ilə birgə Azərbaycanda yaradıcı sənayelərin inkişafına dair “Azərbaycanda Yaradıcı
İqtisadiyyatın İnstitusional Quruluşuna Dəstək” adlı layihə çərçivəsində fokus qrupunun onlayn
görüşü baş tutmuşdur.
BMT-nin DİM-lərə dair arayış və planlaşdırma və Mədəniyyət Nazirliyinin Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasına dair 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı hazırlanaraq təqdim
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olunmuşdur. Sənəddə BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə dair arayış, bu məqsədlərin
icrasına milli yanaşma, yaradıcı və mədəniyyət sənayelərinin DİM-lərə töhfəsi və bu sahə üzrə
DİM-lərin əldə olunması ilə bağlı yerli imkanlar və çətinliklər kimi mövzulara dair geniş
məlumat mövcuddur.
Mart ayı ərzində “Azərbaycan Respublikasında Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelərin
İnkişafına dair Yol Xəritəsi” sənədi üzərində işlər aparılmışdır. Bu Yol Xəritəsinin əsas
məqsədi regionda MYS sahəsində aparıcı rola malik olmaq, mövcud potensialı daha da
artırmaq və 2030-cu ilədək MYS sahəsində qlobal səviyyədə aparıcı mövqeyə malik olmaqdır.
Eyni zamanda, Yol Xəritəsi sənədinə əlavə olaraq “MYS sahələrinin klassifikasiyası”, “Sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər perspektivində MYS”, “MYS sahəsində təşviq və güzəşt
sistemi”, “Pandemiyanın mədəniyyət sahələrinə təsiri” adlı sənədlər də işlənmişdir. “MYS
sahələrinin klassifikasiyası” sənədində mədəniyyət domenləri, Gürcüstan, Birləşmiş Krallıq,
İtaliya, Almaniya və digər ölkələrdə mövcud olan MYS sahəsinə aid peşələrin klassifikasiyası,
Azərbaycanda MYS sahələrinin klassifikasiyasına dair təklif və NACE və İqtisadi Fəaliyyət
kodları üzrə klassifikasiyaları haqqında məlumat verilmişdir.
5 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan-Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Komitəsi (AzerbaijanEU Partnership and Cooperation Agreement Committee) çərçivəsində təsis olunmuş
məşğulluq və sosial məsələlər, ictimai səhiyyə, təlim, təhsil və gənclər, mədəniyyət,
informasiya cəmiyyəti və audiovizual siyasət, elm və texnologiya üzrə Alt-komitənin yeddinci
iclası video-konfransında iştirak təmin olunmuşdur. Mədəniyyət sahəsi üzrə müzakirə olunan
mövzulara “Azərbaycanda mədəniyyət siyasətinin inkişafı”, “Aİ mədəniyyət siyasətinin
yenilənməsi və növbəti Creative Europe proqramı”, “Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət Proqramı”
və s. daxil olmuşdur.
AR Mədəniyyət Nazirliyi və “British Council” ilə birgə təşkilatçılığı ilə 15-17 mart 2021-ci il
tarixində “Creative Spark - Müəssisələr üzrə Ali Təhsil Proqramı” (Higher Education
Enterprise Programme) ilə bağlı onlayn konfrans keçirilmişdir.
16, 19 və 26 mart 2021-ci il tarixlərində UNESCO-nun Almatı şəhərində yerləşən klaster
ofisinin təşkil etdiyi mədəniyyət və yaradıcı sənayelərə dair məlumatlılığın artırılması
məqsədilə onlayn vebinarlarda iştirak təmin olunmuşdur. Vebinarlar beynəlxalq səviyyədə
tanınmış ekspertlərin iştirakı ilə mədəniyyət və yaradıcı sənayelər və yaradıcı iqtisadiyyatın
təbliğinin əhəmiyyəti haqqında Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrinin səlahiyyətli
qurumlarında (Mədəniyyət Nazirlikləri, UNESCO üzrə Milli Komissiyalar və digər tərəfdaşlar)
məlumatlılığın artırılması məqsədilə baş tutmuşdur.
18 mart 2021-ci il tarixində Mədəniyyət Nazirliyi ilə “British Council” (Britaniya Şurası)
təşkilatının birgə layihəsi çərçivəsində “Azərbaycanda yaradıcı iqtisadiyyatın təşkilati
strukturunun dəstəklənməsi” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Sözügedən layihənin ümumi
məqsədi Azərbaycanın mədəniyyət və yaradıcılıq sektorunda effektiv liderlik və idarəetmənin
dəstəklənməsindən ibarətdir.
31 mart-13 aprel 2021-ci il tarixlərində İsveç və Azərbaycan arasında mədəni əlaqələri
genişləndirmək məqsədi daşıyan və İsveç İnstitunun ayırdığı qrantın dəstəyi ilə həyata
keçirilən “Mədəniyyətə Təkan” (Cultural Accelerator) potensialın artırılması proqramı
çərçivəsində təşkil olunan təlimlərdə AR Mədəniyyət Nazirliyi tərəfdaş qismində çıxış etmişdir.
Təlimlərin əsas təşkilatçıları İsveç tərəfdən Trans Europe Halles (TEH) təşkilatı, Azərbaycan
tərəfdən isə Ta(r)dino 6 Art Platform (TAP) təşkilatı olmuşdur. Təlimlər 12 mühazirə və 3
tədbirdən ibarət olmuşdur.
2 aprel 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 fevral 2021-ci il
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlər”inin “Dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat” adlı 1-ci prioritetinə AR
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Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyilə “Mədəniyyət və Yaradıcı Sənayelərin dinamik inkişafı və bu
sahədə ixrac potensialının gücləndirilməsi” adlı 19-cu alt-məqsəd əlavə olunmuşdur.
8 aprel 2021-ci il tarixində "Azərbaycan Animasiya Assosiasiyası" (AAA) ictimai birliyinin
yaradılması ilə bağlı görüşdə iştirak təmin olunmuşdur.
12 aprel tarixində ADA universiteti ilə birlikdə görkəmli alim Lütfi Zadənin anadan
olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Lütfi Zadənin dünya iqtisadiyyatı və elminin inkişafına
töhfələri” mövzusunda konfransda iştirak təmin olunmuşdur.
21 aprel 2021-ci il tarixində Dünya Yaradıcılıq və İnnovasiya Günü münasibətilə Avropa
İnnovasiya və Texnologiya İnstitutu (European Institute of Innovation & Technology, EIT)
tərəfindən Mədəniyyət və Yaradıcılıq mövzusunda keçirilən vebinarda iştirak təmin
olunmuşdur.
29 aprel 2021-ci il tarixində “UNESCO-nun Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsi”nə daxil olan
Dizayn Şəhərlərinin qeyri formal videokonfransında iştirak təmin olunmuşdur. Dörd mövzu
üzrə (siyasət və dizayn, kommunikasiya və dizayn, təhsil və dizayn, biznes və dizayn) tematik
işçi qruplara bölünən iştirakçılar dizayn şəhərlərinin inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmış,
müxtəlif layihələr təklif etmişlər.
20 may 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Böyük Britaniya və
Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı Hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə
Hökumətlərarası Komissiyanın dördüncü iclasında iştirak təmin olunmuşdur. İclas iki ölkə
arasında “Təmiz enerji keçidinə dair Anlaşma Memorandumu”nun və Hökumətlərarası
Komissiyanın 4-cü iclasının Protokolunun imzalanması ilə yekunlaşmışdır.
1-4 iyun 2021-ci il tarixlərində virtual formatda baş tutmuş UNESCO-nun Mədəni
Özünüifadə Müxtəlifliyinin Qorunması və Təşviqi üzrə 2005-ci il Konvensiyasının Tərəflərinin
Konfransının 8-ci sessiyasında iştirak təmin olunmuşdur. Sözügedən Sessiyada ölkəmiz
Mədəniyyət Nazirliyinin və AR-in UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyin nümayəndələri ilə
təmsil olunmuşdur. Sessiya çərçivəsində kreativ sənayeyə dair 14 bənd üzrə müzakirələr
aparılmış və onlara uyğun müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
3 iyun 2021-ci il tarixində AR Mədəniyyət Nazirliyi ilə Avropa Şərq Tərəfdaşlığı
çərçivəsində Goethe İnstitutu tərəfindən həyata keçirilən “EU4Culture” (Şərq Tərəfdaşlığı
ölkələrində iqtisadi artım və sosial inkişaf üçün mühərrik rolunu oynayacaq Mədəniyyət və
Yaradıcılığın təbliği) layihəsinin təqdimatı baş tutmuşdur.
1 mart 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı (BMT) arasında imzalanmış “2021-2025-ci illər üçün BMT və Azərbaycan arasında
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədi”nin icrası üzrə 2021-ci il üçün İş
Planlarının müzakirəsi, təsdiqi və maliyyə ili üçün büdcə prosesinin və strateji istiqamətlərin
müəyyən edilməsi məqsədilə 10 iyun tarixində Hökumət-BMT İstiqamətləndirici Komitənin
videokonfrans formatında baş tutmuş iclasında iştirak təmin olunmuşdur.
10-11 iyun 2021-ci il tarixlərində Avropa Şurası və Gürcüstan hökumətinin təşkilatçılığı
ilə keçirilən Cəmiyyət üçün Mədəni İrsin Dəyərinə dair Faro Konvensiyasının 3-cü Regional
seminarında iştirak təmin olunmuşdur.
18 iyun 2021-ci il tarixində onlayn formatda baş tutan Mədəniyyət, İrs və Landşaft üzrə
Rəhbər Komitənin 10-cu Plenar iclasında iştirak təmin olunmuşdur.
29 iyun 2021-ci il tarixində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Azərbaycanda Yaradıcı
Sənayelər Federasiyasının formalaşdırılmasına dəstək məqsədilə bir sıra yaradıcı sənayelərin
görkəmli nümayəndələrinin iştirakı ilə görüş təşkil olunmuşdur.
30 iyun 2021-ci il tarixində “BMT-Azərbaycan arasında 2021-2025-ci illər üçün Çərçivə
Sənədi” üzrə Nəticə Qrupları üçün “Tərəfdaşlıq və maliyyələşmə” mövzusunda keçirilən
seminarda iştirak təmin olunmuşdur.
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2 iyul 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və “Kreativ
Azərbaycan” portalının təqdim etdiyi “İslam irsimizi tanıyaq” layihəsi çərçivəsində təqdim
olunmuş növbəti videoçarx "Bibiheybət" məscidinə həsr olunmuşdur.
6-8 iyul 2021-ci il tarixlərində Braziliyanın Santos yaradıcı şəhərinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən “UNESCO Yaradıcı Şəhərlər: COVID-19-dan sonra bərpa” adlı videokonfransda
iştirak təmin olunmuşdur.
26 iyul 2021-ci il tarixində Böyük Britaniyanın Xarici, Birlik və İnkişaf Nazirliyinin
tabeliyində fəaliyyət göstərən “Wilton Park” təşkilatı ilə onlayn formatda görüşdə iştirak təmin
olunmuşdur. Görüş zamanı təşkilat və Mədəniyyət Nazirliyi arasında əməkdaşlıq imkanları
müzakirə olunmuş, gələcək mümkün fəaliyyətlər ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
İyul ayında “2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi” ilə bağlı UNESCO Statistika
İnstitutunun çoxsaylı ölkələrin iştirakı ilə təşkil etdiyi onlayn konsultasiya görüşlərində iştirak
təmin olunmuşdur. Görüşlər zamanı ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi ilə yanaşı, ölkələrdə yerli
statistika işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə ümumi xarakterli tövsiyələr təqdim olunmuşdur.
9 avqust 2021-ci il tarixində 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad
olunan Qarabağ torpaqlarına səfər etmək, erməni vandalizmi ilə yerində tanış olmaq və
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Şuşaya həsr etdiyi "Xarıbülbül"
şeirinə bəstələnən eyniadlı musiqi əsərini ifa etmək.məqsədilə dünyaca məşhur müğənni,
amerikalı vokalçı Della Miles Mədəniyyət Nazirliyinin və Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat
Fondunun (BAMF) dəstəyi ilə Azərbaycana səfər etmişdir. Amerikalı müğənninin bir neçə ay
öncə Azərbaycanın Qarabağ Zəfərinə həsr etdiyi "Qarabağ Azərbaycandır" adlı klipi işıq üzü
görmüşdür.
Media və kommunikasiya
Hesabat dövrü ərzində şöbə tərəfindən Nazirliyin təşəbbüsü, təşkilatçılığı, dəstəyi və
iştirakı ilə keçirilən tədbirlər və həyata keçirilən layihələrin nazirliyin rəsmi internet informasiya
ehtiyatları, televiziya kanalları, informasiya agentlikləri və digər kütləvi informasiya vasitələri
ilə geniş işıqlandırılması istiqamətində iş aparılmış, mütəmadi olaraq müxtəlif təhlillər,
analizlər və yayılan informasiyanın monitorinqi həyata keçirilmişdir.
Ölkə daxilində aparıcı televiziya kanalları və informasiya agentlikləri ilə əməkdaşlıq
əlaqələri effektiv formada davam etdirilmiş, nazirliyin fəaliyyəti geniş işıqlandırılmışdır. 2021-ci
ilin fevral ayında mədəniyyət naziri televiziya kanallarının rəhbərləri ilə görüşmüş və birgə
fəaliyyətin səmərəli təşkili məqsədilə işçi qrupun yaradılması barədə qərar qəbul edilmişdir.
İyul ayında Mədəniyyət Nazirliyinin televiziya kanalları ilə əməkdaşlığına dair İşçi
Qrupunun ilk iclası keçirilmişdir.
“Oxu.az”, “1news.az” və “haqqin.az” kimi böyük oxucu kütləsinə malik xəbər agentlikləri
ilə əməkdaşlıq qurulmuşdur.
Strateji kommunikasiya planının hazırlanması mərhələli formada aparılmışdır. Nazirliyin
“Brandbook”u və “moodboard”ı hazırlanmış, nazirliyin sosial media hesablarının fəaliyyəti ötən
illərlə müqayisədə genişləndirilmişdir. Media monitorinqinin aparılması üçün yeni şablon
forması, influenserlərin məlumat bazası hazırlanmışdır.
Mədəniyyət Nazirliyinin media və kommunikasiya bölməsində çalışan əməkdaşları üçün
sadalanan mövzularda treninqlər keçirilmişdir: “Media monitorinq”, “Arxivləşdirmə”, Sosial
mediada rəsmi hesabların idarə edilməsi”, “Daxili kommunikasiya qaydaları üzrə təlimat,
“Azərbaycan
influenser-merketinq
məlumat
bazasına
dair
məlumat”,
“Böhran
kommunikasiyasına dair təlimat”, “Media təlimi”, “Tədbirlərin idarə edilməsi”. Gündəlik müxtəlif
mövzularda posterlər hazırlanmış (xüsusi əhəmiyyətli günlərə, mədəniyyət xadimlərinə,
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mədəniyyət sahəsində baş verən əhəmiyyətli hadisələrə həsr olunan və s.) və sosial media
istifadəçilərinə təqdim edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının informasiyakommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində aparılan işlərin səmərəliliyinin artırılması
və vahid strategiya əsasında sistemli fəaliyyətin təmin olunması məqsədilə “Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2021-2023-cü illər üzrə Kommunikasiya Strategiyası”
hazırlanmışdır.
Nazirliyin regional mədəniyyət idarələrin və tabe müəssisələrin media qurumları ilə işi və
sosial media fəaliyyəti ilə bağlı mütəmadi olaraq müzakirələr aparılmış, əməli-metodiki
köməklik göstərilmişdir. Regional idarələrin sosial media hesabları üçün yeni logolar
hazırlanmış və idarələrin rəsmi sosial media hesablarında müvafiq dəyişikliklər aparılması
təmin edilmişdir.
İl ərzində ölkə rəhbərliyinin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq Mədəniyyət Nazirliyi
sistemində aparılan islahatlar və ümumilikdə mədəniyyət siyasəti ilə bağlı gerçəkləşən
tədbirlər, eləcə də nazirlik rəhbərliyinin iştirakı ilə keçirilən görüşlər, brifinq və təqdimatlar,
habelə nazirliyin paytaxt və regional idarələrinin, tabe müəssisə və təşkilatlarının fəaliyyəti ilə
bağlı informasiya və digər materiallar nazirliyin rəsmi internet informasiya ehtiyatları və mətbu
orqanları vasitəsilə işıqlandırılmış, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində yayılması təmin
edilmişdir.
Nazirliyin mətbu orqanı olan “Mədəniyyət” qəzetinin 96 sayı nəşr olunmuşdur. 2021-ci
ildə də ənənəvi və yeni rubrikalar qəzetdə ümumilikdə 3900-ə yaxın yazı, o cümlədən 2410dan çox xəbər və informasiya tipli material, nazirliyin Bakı şəhəri və regional idarələr üzrə tabe
müəssisələrinin fəaliyyəti, karantin rejiminə uyğun həyata keçirilən tədbir və onlayn layihələrlə
bağlı 530-a yaxın material, eləcə də müxtəlif mövzularda 86 müsahibə, 320-dək reportaj,
təhlil, 310-dan çox yaddaş, xatirə və portret yazısı, 200-dən artıq nəşr xəbəri, resenziya
xarakterli informasiya dərc olunmuşdur. Qəzetdə Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
sahəsində beynəlxalq əlaqələri, mədəniyyətlərarası dialoq, zəngin mədəni irsimizin xarici
ölkələrdə təbliği ilə bağlı məsələlər işıqlandırılmışdır.
“Mədəniyyət” qəzetinin medeniyyet.az saytının fəaliyyəti də genişləndirilmişdir. 2008-ci
ildə yaradılan sayt hazırda ölkəmizdə mədəniyyət sahəsi ilə bağlı ən zəngin elektron resurs
hesab olunur. Ötən müddətdə qəzetin çap olunmuş bütün saylarının materialları müvafiq tarix
üzrə saytda yerləşdirilmişdir. Ümumilikdə il ərzində saytda, qəzetdə dərc edilən informasiyalar
da daxil olmaqla, 5100-ə yaxın material yayımlanmışdır.
44 günlük Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman mədəniyyət işçilərinin xatirəsini
əbədiləşdirmək məqsədilə “Səhnədən səngərə” layihəsi həyata keçirilmişdir.
44 günlük Vətən müharibəsində tarixi qələbənin əldə edilməsində misilsiz fədakarlıq
göstərən, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda sağlamlığını fəda edən “Səhnədən səngərə:
Qazilər” layihəsi təqdim olunmuşdur. Layihə çərçivəsində qazi mədəniyyət işçilərimiz
haqqında 5 ədəd videoçarx hazırlanmış, müharibə müddətində göstərdikləri şücaət, ailə
üzvləri, doğmaları, döyüş yoldaşları ilə söhbət və müsahibələrdən ibarət olan hər bir
videoçarxda qazilərimizin mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti, qəhrəmanlığı əks etdirilmişdir.
Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti barədə dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması
məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyinin xarici televiziya kanalları ilə əməkdaşlığı çərçivəsində
hazırlanan “Azerbaijan Mountain Jews”, “Azerbaijan Carpets”, “Silk story treatment”,
“Mugham”, “Nizami light show”, “Coppersmiths of Lahij”, “Azerbaijani dance” videoçarxları 264
ədəd spot olaraq və-videoçarxları “Coppersmiths of Lahij”, “Mugham”, “Nizami light show”,
“Azerbaijani dance” 4 ədəd cult olaraq Euronews, “Handcrafts”, “Museums”, “At the heart of
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craftsmanship”, “Azerbaijan land of the tolerance” videoçarxları 247 spot olaraq CNN
telekanalları vasitəsilə beynəlxalq auditoriyaya təqdim edilmişdir.
Mədəniyyət Nazirliyi və Gənclər Fondunun "GəncApp" mobil tətbiqi üzərindən 2021-ci
ilin mart ayında start verdiyi “Sirlər xəzinəsi” intellektual müsabiqəsi barədə elanlar və qaliblər
barədə xəbərlər nazirliyin rəsmi sosial media hesabları vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim
olunmuşdur. İl ərzində hər ay onlayn formatda keçirilən intellektual müsabiqənin məqsədi
gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, intellektual bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və dünya
elmi-ədəbi fikrinin diqqət mərkəzində olan Nizami Gəncəvi irsinin gənclər tərəfindən dərindən
mənimsənilməsi olmuşdur.
“Mədəniyyət” qəzetinin dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880
illiyinə həsr olunan “Söz dünyasının günəşi” adlı xüsusi buraxılışı işıq üzü görülmüşdür.
Xüsusi buraxılışda respublikamızda və xarici ölkələrdə, eləcə də beynəlxalq təşkilatlarda dahi
şairin 880 illiyi münasibətilə keçirilən müxtəlif səpkili tədbirlər, Mədəniyyət Nazirliyinin həyata
keçirdiyi layihələr geniş əksini tapmışdır.
İl ərzində nazirliyin təşkilatçılığı və iştirakı ilə keçirilən müsabiqə, layihə və digər tədbirlər
barədə məlumatlar, Nizami Gəncəvinin 880 illiyi münasibətilə mədəniyyət, elm və təhsil
ocaqlarında təşkil olunan tədbirlər haqqında məlumatlar nazirliyin rəsmi internet informasiya
ehtiyatları və mətbu orqanları vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim edilmişdir.
Mədəniyyət Nazirliyi təqdim olunan “Xristian irsimizi tanıyaq” layihəsi çərçivəsində
Azərbaycan ərazisində xristian dininə aid olan və dövlət tərəfindən qorunan məbədlər, kilsələr
və ibadətgahlara dair qısa videoçarxlar hazırlanaraq ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur: “Jen
Mironosits” Rus Pravoslav kafedral kilsəsi (Bakı), Alman Lüteran kilsəsi (Bakı), “Müqəddəs
Məryəm Ana” Katolik kilsəsi, Aleksandr Nevski kilsəsi (Gəncə), Alman Lüteran kilsəsi
(Şəmkir), Gürcü Pravoslav kilsəsi (Qax), “Arılıqbinə” Alban məbədi (Balakən), “Pipan” Alban
məbədi (Zaqatala, Yuxarı Tala kəndi), “Qum” Alban məbədi (Qax, Qum kəndi), “Yeddi Kilsə”
Alban monastr kompleksi (Qax, Ləkit-Kötüklü kəndi).
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müqəddəs Ramazan ayında təşkil edilmiş “İslam irsimizi
tanıyaq” layihəsi çərçivəsində İslam mədəniyyəti abidələri (İslam memarlığının nümunələri
olan məscidlər, türbələr, xanəgahlar, karvansaralar və s.) barədə qısa videoçarxlar
hazırlanaraq ictimaiyyətə təqdim edilmişdir: İmamzadə ziyarətgah kompleksi (Gəncə),
"Heydər məscidi" (Bakı), “Bibiheybət” məscidi" (Bakı), İçərişəhər "Cümə" məscidi (Bakı),
“Təzəpir” məscidi (Bakı), "Şah Abbas" məscidi (Gəncə), “Şamaxı Cümə” məscidi (Şamaxı),
“Qəbələ” məscidi (Qəbələ), “Hacı Səfərəli” məscidi (Bakı, Abşeron rayonu), “İmamzadə”
məbədi (Bərdə), “Masallı” məbədi (Masallı), “Pir Hüseyn” Xanəgahı (Hacıqabul), “Mehdiabad”
məscidi (Bakı, Abşeron rayonu), “Cümə” məscidi (Zaqatala).
Xalqımızın dövlətçilik ənənələrinin yenidən dirçəldilməsinin – müstəqilliyimizin bərpa
edilməsinin 30-cu ildönümü münasibətilə 2021-ci ilin 18 oktyabr tarixində Mədəniyyət
Nazirliyinin rəsmi sosial media hesabları üçün fotoposter və videomaterial hazırlanaraq
ictimaiyyətə təqdim edilmişdir.
2021-ci ilin mart ayında təqdim olunan “Mədəniyyətimizin simaları” layihəsi çərçivəsində
Azərbaycan mədəniyyəti, ədəbiyyatı və incəsənətinin inkişafında böyük xidmətləri olan,
Azərbaycan mədəniyyətinin formalaşmasında, dünya miqyasına çıxmasında mühüm rol
oynayan sənətkarların həyat və yaradıcılığına dair 56 videoçarx hazırlanaraq ictimaiyyətə
təqdim olunmuşdur.
Elm, təhsil və gənclərlə iş
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 15 sentyabr tarixli 3236 nömrəli
Sərəncam; ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı”nın
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2020-ci il 27 noyabr tarixli 2306 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Uşaqlara dair
Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”nın aidiyyəti
bəndlərinin icrası ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir.
2021-ci ilin may ayında Vətən müharibəsində Qələbəyə həsr olunmuş uşaq incəsənət və
rəssamlıq məktəbləri şagirdlərinin rəsm və əl işlərindən ibarət respublika müsabiqəsi
keçirilmişdir.
İki yaş qrupunda (I qrup I-II siniflər, II qrup III-IV siniflər) keçirilən müsabiqəyə
respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarından 222 rəsm və əl işi təqdim olunmuşdur.
Münsiflər heyətinin qərarına əsasən Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhər, Abşeron, Biləsuvar,
Füzuli, Kəlbəcər Qax, Qəbələ, Quba rayon uşaq incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin
şagirdləri, habelə onların müəllimləri müsabiqənin diplom və fəxri fərmanları ilə təltif
olunmuşlar.
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin
təkmilləşdirilməsi, tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsi, müəllimlərin təcrübələrinin artırılması və
onlara metodiki köməklik göstərilməsi məqsədilə respublikanın aparıcı təhsil müəssisələrinin
təcrübəli müəllimlərinin, tanınmış incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə şəhər, rayon uşaq musiqi
və incəsənət məktəblərinin şagird və müəllimləri üçün ustad dərsləri təşkil edilir.
29 və 30 iyun 2021-ci il tarixlərində BMA-nın professoru Hökümə Əliyeva (violin) və baş
müəllimi Günel Kazımovanın (fortepiano) uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin şagirdləri
üçün onlayn ustad dərsləri təşkil edilmişdir.
9 noyabr 2021-ci il tarixində Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində SanktPeterburq Musiqi Liseyinin müəllimləri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aleksandr Vasilyev
(violin) və Rusiya Federasiyasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Lyubov Lavneyeva (fortepiano)
tərəfindən uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllim və şagirdləri üçün ustad dərsləri
keçirilmişdir. Ustad dərslərində Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin, Bakı şəhər
R.Behbudov adına 2 nömrəli, T.Quliyev adına 12 nömrəli, S.Rüstəmov adına 13 nömrəli,
Ş.Ələkbərova adına 20 nömrəli, Niyazi adına 22 nömrəli, Ə.Bədəlbəyli adına 23 nömrəli,
M.Maqomayev adına 26 nömrəli və 33 nömrəli onbirillik və uşaq musiqi məktəblərinin müəllim
və şagirdləri iştirak etmişlər.
6 mart 2021-ci il tarixində Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdləri
və Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının orta ixtisas təhsil pilləsinin tələbəsi ölkəmizi Litvada
keçirilən “MUSIC+ or The Link Between Music and Other Forms of Art” adlı beynəlxalq
konfransda təmsil etmişlər. Gənc istedadlar konfransda birgə hazırladıqları dahi Azərbaycan
şairi Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş “Nizami: the Great Poetry, Music and
Dance” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişlər.
Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi ilə Sankt- Peterburq Musiqi Liseyi arasında
bağlanmış əməkdaşlıq müqaviləsinə əsasən təhsil müəssisələri tərəfindən birgə layihələr
həyata keçirilir. “Zəfər günü”, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi və
Sankt-Peterburq Musiqi Liseyinin 25 illiyi münasibəti ilə cari ilin 10 noyabr tarixində
M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında, 12 noyabr tarixində isə
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Sankt-Peterburq Musiqi Liseyinin müəllim və
məzunlarının iştirakı ilə “Sankt-Peterburqun musiqi xəzinəsi” adlı konsertlər keçirilmişdir.
07-10 dekabr 2021-ci il tarixlərində MDB-yə üzv dövlətlərin gəncləri arasında XV Delfi
Oyunları (distant formada) keçirilmişdir. Tədbirdə azərbaycanlı gənclər müxtəlif nominasiyalar
üzrə iştirak etmişlər. Gənc vokalçı Çinarə Əzimova (akademik vokal), Bakı şəhər L. və
M.Rostropoviçlər adına Onbirillik Musiqi Məktəbinin şagirdləri Kənan Qələndərov (violin) və
Ramiz Məmmədli (violin), Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdi Mənzurə
Əbdürəhmanova (xalq mahnısı), Bakı şəhər S.Ələsgərov adına 1 nömrəli Uşaq İncəsənət
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Məktəbinin şagirdi İnci Həsənli (fortepiano), Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının “Bakının
ulduzları” (xalq rəqsi) və “Əks” (müasir rəqs) kollektivləri Diplomlarla təltif olunmuşlar.
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının şagird və tələbələri, Mədəniyyət Nazirliyinin
tabeliyindəki uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin şagirdləri müxtəlif beynəlxalq
müsabiqələrdə (onlayn) uğurla iştirak edərək diplomlara layiq görülmüşlər.
24 dekabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Prezident
təqaüdçüləri və Gənclər üçün Prezident mükafatçılarının təşəbbüsü ilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert keçirilmişdir.
Konsertdə Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Bakı Kamera Orkestri, Prezident
təqaüdçüsü, Gənclər üçün Prezident mükafatçısı Mustafa Mehmandarov, Gənclər üçün
Prezident mükafatçısı Atəş Qarayev, Prezident təqaüdçüləri Cəmil Sədizadə, Vüsalə
Babayeva, Zərrin Əliyeva, Orxan Hüseynov, Nicat Məmmədov, Atabəy İsmayılov, Nihad
Orucov və digər istedadlı gənclər çıxış etmişlər.
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