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Azərbaycan Respublikasının 
Pre zidenti İlham Əliyevin Sə-
rən camı ilə jurnalistlər üçün 
inşa edilmiş ikinci binadan mən-
zil almış kütləvi informasiya va-
sitələri əməkdaşlarına yanvarın 
30-da açarların təqdim edilməsi 
mərasimi keçirilib.
Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzin-
də keçirilən tədbirdə Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 
ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi Əli Həsənov, Azər-
baycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Kütləvi İnformasi-
ya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun icraçı direk-
toru Vüqar Səfərli, Azərbaycan 

Respublikası Milli Televiziya və 
Radio Şurasının sədri Nuşirəvan 
Məhərrəmli, Azərbaycan Mətbu-
at Şurasının sədri, Milli Məclisin 
deputatı Əflatun Amaşov, eləcə 
də mənzillə təmin olunmuş KİV 
əməkdaşları iştirak ediblər.
Fondun icraçı direktoru Vüqar 
Səfərli tədbir iştirakçılarını sa-
lamlayaraq, jurnalistlər üçün 
inşa edilmiş ikinci binanın 2017-
ci ilin iyul ayında Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cə-
nab İlham Əliyevin iştirakı ilə 
təntənəli açılış mərasiminin 
keçirildiyini xatırladıb. İcraçı 
direktor ötən müddətdə bina-
nın istismara verilməsi üçün 
zəruri sənədləşmə işlərinin 
başa çatdırıldığını, bu tədbirdə 
mənzillərin açarlarının və kom-
munal xidmət sahələri ilə bağlı 
sənədlərin sahiblərinə təqdim 
olunacağını vurğulayıb. Mən-
zillərin artıq yaşayış üçün tam 
hazır olduğunu deyən Vüqar 
Səfərli bu münasibətlə jurna-
listləri təbrik edib. İcraçı direk-
tor dünyada analoqu olmayan 
belə nəcib təşəbbüsə görə çox-
saylı KİV əməkdaşları adından 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə dərin 

minnətdarlığını bildirib.
Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin ictimai-siyasi mə sə-
lələr üzrə köməkçisi Əli Həsə-
nov jurnalistlərə təbriklərini 
çatdıraraq, dövlətimizin başçı-
sının ölkəmizdə mətbuata və 
jurnalistlərə daim yüksək diq-
qət və qayğı göstərdiyini vur-
ğulayıb. Son illər bəzi qərəzli 
jurnalistlərin Azərbaycanda 
me dia siyasətinin “iflasa uğra-
ması” barədə əsassız fikirlərlə 
çıxış etdiklərini təəssüf hissi ilə 
qeyd edən Əli Həsənov həmin 
şəxslərin Avropanın müəyyən 
mərkəzləri tərəfindən ayrılan 
qrantlar aldıqlarını və onların 

maraqlarına xidmət etdiklərini 
bildirib. Bu günlərdə həmin jur-
nalistlərin TAP layihəsi əleyhinə 
Avropada təşkil edilən aksiya-
larda iştirak etdiklərini deyən 
Əli Həsənov bütün bu əməllərə 
jurnalistlərimizin layiqli cavab 
verməli olduqlarını deyib.
Əsası “Əkinçi” qəzeti ilə qo-
yulan Azərbaycan mətbuatının 
sağlam təməl üzərində inkişaf 
etdiyini bildirən Prezidentin 
köməkçisi deyib ki, media sağ-
lam cəmiyyət formalaşdırmalı, 
vətəndaşlarda vətənə, dövlətə 
məhəbbət hissi aşılamalıdır.
1998-ci ildə ulu öndər Heydər 
Əliyevin Fərmanı ilə mətbuat 
üzərində nəzarətin tamamilə 
ləğv edilməsinin Azərbaycanda 
azad medianın inkişafında mü-
hüm rol oynadığını deyən Əli 
Həsənov bildirib ki, Prezident 
İlham Əliyev hakimiyyətinin ilk 
günlərindən ümummilli liderin 

mətbuata qayğı siyasətini uğur-
la davam etdirir.
Prezidentin köməkçisi deyib ki, 
bu gün Azərbaycanda media 
ilə münasibətlər şəffaf şəkildə 
- Azərbaycan Mətbuat Şurası 
vasitəsilə nizamlanır. Azərbay-
can dünyada yeganə ölkədir ki, 
jurnalistlər üçün dövlət vəsaiti 
hesabına mənzillər tikilib onla-
rın istifadəsinə verilir: "Dövlə-
timizin başçısı Davosdakı mü-
zakirələrdə də Azərbaycanda 
internetin, mətbuat azadlığı-
nın, siyasi fəaliyyət azadlığının 
tam şəkildə təmin olunduğu-
nu bəyan etdi. Bu gün Azər-
baycanda yazılı mediaya da 
yüksək qayğı göstərilir. Çünki 
yazılı media hər bir ölkənin sal-
naməsini yaradır. Bu gün ölkə-
mizdə yazılı media Azərbaycan 
cəmiyyətinin müxtəlif sahələr-
də zəngin irsinin qorunmasına 
xidmət edir. Məhz bu baxım-
dan Azərbaycanda da yazılı 
mediaya diqqət göstərilir". Bil-
dirilib ki, 2009-cu ildə Azərbay-

can Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun yaradılması 
ilə Azərbaycanda mətbuata döv-
lət qayğısının şəffaf şəkildə hə-
yata keçirilməsinə imkan verən 
mexanizm formalaşdırılıb. 
2018-ci ilin ölkəmizdə "Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti İli" 
elan edildiyini, həmçinin bu 
il növbəti prezident seçkiləri-
nin keçiriləcəyini xatırladan 
Əli Həsənov deyib ki, KİV nü-
mayəndələri bununla əlaqədar 
təşkil olunacaq tədbirlərdə, 
ölkəmizin uğurlarının təbliğin-
də, eləcə də prezident seçkilə-
rində yüksək fəallıq nümayiş 
etdirəcək, jurnalistlərin dostu 
olan dövlətimizin başçısının ət-
rafında sıx birləşəcəklər.
Sonda mənzillə təmin olunmuş 
KİV əməkdaşlarına açarlar təq-
dim edilib. 

(əvvəli 2 (997) sayımızda)
Bəzi  müəssisələr özləri üçün hər 
şeyi əhatə edən üslub işləyib hazır-
layırlar. Bu zaman firmanın  isteh-
sal etdiyi hər şeydə - onların tətbiq 
etdiyi qablaşdırma  növlərində, eks-
pozisiyaların, sərgilərin tərtibində 
dizaynın bütün elementlərindən 
istifadə olunur.  
İstifadə olunan şriftlər.  Bütün 
şriftlər dörd əsas qrupa bölünür:
1. Əsas mətnin yığılması üçün uy-
ğun gələn şriftlər - onları hətta xır-
da keql ilə sıx çap zamanı asanlıqla 
oxumaq olar. 
2. Klassik şəkilli şriftlər başlıca ola-
raq birbaşa Roma hərfləri əsasında 
işlənib hazırlanır. Xırda keqldən 
olan belə şriftlərdən bəzən əsas mət-
nin  yığılması üçün istifadə olunur. 
Daha iri keqllərdən və daha yağlı 
variantlardan tanınma məqsədi ilə  
istifadə olunur, bu zaman nüfuzlu-
luq və rəsmiyyət  təəssüratına nail 
olmaq olar. 
3. Tanınma şriftləri  sərlövhələrin, 
yarımsərlövhələrin və ya ayrı-ay-
rı vurğulu sözlərin yığılması üçün  
nəzərdə tutulmuşdur. Çoxsaylı belə 
şriftlər mövcuddur ki, onlardan ən 
müxtəlif ideyaların və  əhval-ruhiy-
yələrin ötürülməsi və təlqin edilmə-
si üçün  istifadə oluna bilər. 
4. Dekorativ şriftlər o qədər təmtə-
raqlı, dəbdəbəli və ibarəlidir ki, 
onların istifadə edilməsini bir neçə 
sözlə məhdudlaşdırmaq lazımdır. 
Lakin  bəzən bu hallarda onlar on-
suz da oxumanı çətinləşdirir. 
Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, 
hansı şriftdən istifadə edilməsin-
dən asılı olmayaraq,  yığılan söz ilk 

baxışdan asanlıqla oxunmalıdır. 
Çap üsulları. İstifadə olunan illüst-
rasiyaların effekti və şriftlərin oxu-
naqlığı bir çox hallarda seçilmiş çap 
üsullarından asılıdır. 
Ən keçmiş və daha çox yayılan üsul 
yüksək çap  üsuludur, bu zaman 
mətbəə boyası relyef cəhətdən gö-
rünən təsvirlə metal səthin üzərinə 
çəkilir. Müəyyən təzyiq zamanı bu 
təsvir kağıza sıxılır və bunun üzə-
rinə boya  köçürülür. Mətn metal 
literdən (tökmə hərfdən) ibarət tər-
kibli yığımdan çap olunur. İllüstra-
siyaların  çap olunması üçün metal 
klişenin (çap üçün  metal və ya tax-
ta parçası üzərində tərsinə qazılmış 
şəkil), yaxud basma qəlibin hazır-
lanması tələb olunur. 
Dərin çap hərəkət prinsipinə görə 
yüksək çapın əksinədir. Onun çap 
olunan elementləri  dərinləşmişdir, 
yəni çap olunan formanın səthi çap  
olunmayandır. Çap olunmamışdan 
əvvəl boya bütün  forma üzərinə çə-
kilir, sonra isə onun səthindən yığılır 
və yalnız liter və klişenin konfiqurasi-
yasına malik olan  dərinlikdə, yaxud 
oyuqda qalır. O, illüstrasiyalı mətnlə-
rin, rəngli plakatların, açıqcaların  çap 
edilməsi üçün tətbiq olunur. 
Yastı və ya səthi çap zamanı təsvir 
kimyəvi tərkibdə emal edilmiş na-
zik metal plastina (lövhə) ilə kağı-
zın üzərinə köçürülür, beləliklə, bir 
sahəyə boya yapışır, digər sahəyə 
yapışmır. Belə bir kimyəvi emal  nə-
ticəsində çap olunmayan element-
lər nəmləşir və yalnız  çap element-
lərində daha yağlı mətbəə boyasına 
uyuşmaz olur. Yastı və ya səthi çap 
çoxboyalı məhsulun hazırlanması 

zamanı istifadə olunur. 
Ofset çapı zamanı plastina ilə  ka-
ğız arasında ofset lenti (layı) yerlə-
şir. Yastı və ya səthi çap üçün for-
malar  həm mətn hissəsinin, həm də 
illüstrasiyaların  quraşdırılıb keçi-
rildiyi orijinal maketdən  fotoüsulla 
hazırlanır. Fotoyığımdan istifadə 
olunması  bədii tərtibatın quraşdı-
rılmasının operativliyini və  məh-
suldarlığını kəskin surətdə artırır. 
Termoqrafiya relyef  yazılarının və  
təsvirlərin kağız səthlərinə çəkilmə-
si üçün istifadə olunan istilik prose-
sidir. Əsasən, blankların hazırlan-
ması zamanı tətbiq olunur.  
Şelkoqrafiya əyri səthlərdə və öl-
çülü obyektlərdə çap üçün tətbiq 
olunur. Bəzən reklam-kommersiya 
ədəbiyyatının buraxılışı zamanı on-
dan  istifadə edilir.  
Təsvir reklam vasitəsi kimi. Təsvir 
mətnə vizual əlavədir və ya rekla-
mın müstəqil elementidir. 
Təsvirin vəzifələrinə aiddir:
-diqqəti cəlb etmək;
- maraq doğurmaq;
- əmtəənin (malın) xarici  görünüşü-
nü və onun üstünlüklərini nümayiş 
etdirmək;
-mətni daha yaddaqalan etmək, 
reklam olunan məhsulun vizual 
surətini yaratmaq. 
Təsvir aşağıdakı formalarda yerinə 
yetirilə bilər:
- fotoşəkil;
- şəkil (rəsm şəkili, qrafika);
- kinosüjet və s.

(davamı var)
F.M.Qarayev, 

BDU-nun dosenti 

Növbəti 4 ildə Azərbaycanın 
ümumi daxili məhsulunun ar-
tımı orta hesabla 3,3 faiz təşkil 
edəcək.
Bu barədə "Standard&Poor's" 
beynəlxalq reytinq agentliyinin 
hesabatında deyilir. Agentlik 
Azərbaycanın xarici və yerli 
valyutada qısa və uzunmüd-
dətli suveren kredit reytinqini 
"BB+/B" səviyyəsində təsdiqlə-
yib.
Hesabatda xarici valyuta eh-
tiyatlarının artması, büdcənin 

profisitlə icra olunacağının 
proqnozlaşdırılması və ölkənin 
iqtisadi inkişaf göstəricilərində 

gözlənilən artım reytinq üzrə 
proqnozun yaxşılaşdırılmasın-
da əsas səbəblər kimi göstərilib.

Nurhal
Машинописный текст
İqtisadiyyat.- 2018.- 1-7 fevral.- S.8.




