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Barat Həbib xan qızı Şəkins-
kaya 28 iyun 1914-cü ildə Şu-
şada anadan olmuşdur. Anası 
Gövhər xanım Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevin əmisi qı-
zıdır. Barat xanım ilk təhsi-
lini Şuşada almışdır. Atası 
Həbib xan, 1920-ci il aprelin 
28-də bolşeviklər Bakını zəbt 
edərkən qaçaq düşüb. 
Barat Şəkinskaya hələ uşaq 
ikən 1920-ci ildə Şuşada göstə-
rilən "Şəbih" tamaşasında Sə-
kinə rolunda iştirak edib. O, 
ilk təhsilini Şuşada alıb. 1920-
ci il avqustun 21-də anası 
uşaqları Barat, Səriyyə və Sü-
leymanla birlikdə Şuşanı tərk 
edərək, Ağdamın Göytəpə 
kəndinə gedirlər. 1923-cü ildə 
isə Gəncəyə köçürlər. Həmin 
il sentyabrın 1-də Gəncədəki 2 
saylı, birinci dərəcəli qız mək-
təbində dərsə başlayıb. 1927-ci 
ildə Gəncədə pedaqoji məktə-
bə qəbul olunub. Həm məktə-
bin, həm də şəhərin müxtəlif 
dram dərnəklərində həvəskar 
aktrisa kimi çıxış etməyə baş-
layıb. 1929-cu il sentyabrın 18-
də Gəncə Həmkarlar İttifaqı-
nın "Fəhlə klubu"nda aktrisa 
ştatına götürülmüşdür. 1930-
cu il iyunun 25-də Pedaqoji 
məktəbi bitirərək, Sərkər kənd 
məktəbinə müəllim göndəri-
lir. Eyni zamanda, "Qadınlar 
klubu"nun, "İşçi klubu"nun 
və "Dəmiryolçular klubu"nun 
dram dərnəklərində həvəskar 
aktrisa kimi fəaliyyətini artırır. 
1933-cü il yanvarın 7-də Gəncə 
Türk İşçi Teatrosunun truppa-
sına aktrisa götürülür. 1935-ci 
il fevralın 23-də Lavrenti Beri-
ya adına Gəncə Dövlət Dram 
Teatrından işdən çıxıb, tibb 
təhsili almaq məqsədi ilə Ba-
kıya gəlir. 1935-ci il sentyabrın 
1-də Akademik Milli Dram Te-
atrının aktyor truppasına akt-
risa qəbul olunur.
Aktrisa Moris Meterlinqin 
"Göy quş" (Tiltil), Şekspirin 
"Kral Lir" (Kardeliya), "Ro-
meo va Cülyetta" (Cülyetta), 
"Otello" (Dezdemona), "On 
ikinci gecə" (Viola), "Po-
lad qartal" (Şəfiqə), Şillerin 
"Məkr və məhəbbət" (Lui-

za), Karlo Haldoninin "Meh-
manxana sahibəsi" (Miranda-
lina), Lope de Veqanın "Rəqs 
müəllimi" (Florela), Alek-
sandr Ostrovskinin "Günah-
sız müqəssirlər" (Kruçinina) 
pyeslərinin tamaşalarında 
əsas rolların ifaçısı olub. Akt-
risa çoxlu sayda uşaq rolları 
da oynayıb. 
"Azərbaycan səhnəsinin Cül-
yettası" deyə çağırılan Barat 
Şəkinskaya 1935-ci ildən xalq 
artisti Mustafa Mərdanovun 
təşəbbüsü ilə radio verilişlə-
rinə cəlb olunub. Aktrisanın 
iştirak etdiyi "Arxip baba və 
Lyonka", "Ad günü", "Köhnə 
qala", "Çippolino", "Buratino", 
"Sirk gəlir" və onlarca bu səp-
kili tamaşalar teleradio şirkə-
tinin qızıl fondunda qorunub 
saxlanılır. Yaradıcılığının əsas 
dövrü 1935-ci ildən etibarən 
Akademik Milli Dram Teatrı 
ilə bağlı olub. Barat Şəkinska-
ya həm də Azərbaycanın ilk 
travisti - oğlan rolları oynayan 
aktrisası olub. 1937-ci il yanva-
rın 14-də milli teatr tariximizə 
"Azərbaycan səhnəsinin Cül-
yettası" kimi şərəfli əbədiyyət 
səhifəsi yazıb. Onun Gəncə te-
atrında Kostya, Bakıda 1939-cu 
ildə oynadığı Napoleon obraz-
ları yüksək bədii-estetik mə-
ziyyətləri ilə Azərbaycan teatrı 
tarixinə yazılıb. 1943-cü ildə 
Gəncəyə qayıtdıqdan sonra bu-
radakı Dövlət teatrının yaradıcı 
kollektivinə üzv olur və Bahar 
("Bahar") və Hürü ("Məhəb-
bət") rollarının ifaçısı olur. 

1944-cü il dekabrın 18-də Barat 
Şəkinskaya köçürmə yolu ilə 
Gəncə teatrından Akademik 
Milli Dram Teatrına keçir.
1956-cı il iyulun 12-də Barat Şə-
kinskaya ərizə yazaraq məzu-
niyyətə gedir. Lakin məzuniy-
yətdən sonra işə qayıtmayaraq 
teatrdan çıxır. Dörd il "Azər-
baycanfilm" kinostudiyasında 
aktrisa, Filarmoniyada aparıcı, 
yenicə açılan televiziyada dik-
tor işləyir. Daşkənddə keçi-
rilən Beynəlxalq kino festivalı 
günlərində iştirak etmişdir.
1960-cı il oktyabrın 27-də Meh-
di Məmmədov Akademik Te-
atra baş rejissor təyin edil-
dikdən sonra teatrdan getmiş 
bir neçə sənətkar, o cümlədən 
Barat Şəkinskaya teatra qayı-
dırlar. 
Barat Şəkinskaya Azərbayca-
nın bir sıra məşhur, dillər əz-
bəri olan filmlərində maraqlı 
obrazlar canlandırıb. "Görüş" 
(1955), "O olmasın, bu olsun" 
(1956), "Qızmar günəş altın-
da" (1957), "Kölgələr sürünür" 
(1958), "Qəribə əhvalat" (1960), 
"Telefonçu qız" (1962), "Azəri 
teatrının ustaları" (1966), "Evin 
kişisi (1978), "Onun bəlalı sev-
gisi" (1980), "Üzeyir ömrü" 
(1981) filmlərində Barat xanı-
mın oynadığı rollar film tarixi-
mizin qiymətli incilərindəndir. 
Barat Şəkinskaya 23 yaşında 4 
may 1940-cı ildə Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar ar-
tisti, 21 iyul 1949-cu ildə Xalq 
Artisti fəxri adlarına layiq gö-
rülüb. Sənətə böyük ehtiramı 
olan Barat Şəkinskaya elə bu 
məhəbbət üzündən də səhnə-
ni tərk edib. Aktrisanın 70-ci 
illərdə səhnə ilə vidalaşma sə-
bəbini İlham Rəhimli belə izah 
edir: "Səbəbini bir dəfə ondan 
soruşdum. Dedi ki, bir gün 
məşqdə idim. Məşq gedirdi. 
Mən bir də gördüm yuxu məni 
basdı. Əsnədim möhkəm. Çön-
düm sağa baxdım, sola bax-
dım ki, məni görən olmadı ki? 
Öz-özümə dedim ki, hə Barat, 
səninki burada qurtardı". 
Xalq Artisti Barat Şəkinskaya 
14 yanvar 1999-cu ildə vəfat 
edib.

Lider operatorun “Rəqəmsal Ya-
şam Studiyası”nda ziyarətçilərə 
əyləncəli proqram və bol hədiy-
yələr təqdim olunub.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 
Türkiyə Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı), Azərbaycan Respub-
likası Rəqəmsal İnkişaf və Nəq-
liyyat Nazirliyi, Türkiyə Res-
publikası Sənaye və Texnologiya 
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı və 
“Azercell Telekom” MMC-in baş 
sponsorluğu ilə “TEKNOFEST” 
Aerokosmik və Texnologiya fes-
tivalı keçirilib. Bu möhtəşəm təd-
birdə Azercell, həmçinin, xüsu-
si “Rəqəmsal Yaşam Studiyası” 
konsepsiyası ilə iştirak edib.
Azercell “TEKNOFEST” ziyarət-
çilərinə onları maraqlandıran və 
texnoloji tanış edən həllər, məh-
sul və yeniliklər təqdim edib. 
Şirkət “Bağlantını asanlaşdırır, 
həyatı daha dolğun edirik” stra-
teji məqsədini əsas tutaraq, “TEK-
NOFEST Azərbaycan“ festivalın-
dakı stendində həyatın müxtəlif 

sahələrində internetin rolunu əks 
etdirmək üçün öz Rəqəmsal Ya-
şam Studiyasında “Ağıllı şəhər” 
konsepsiyası, elektron mütaliə, əy-
ləncə, sənət və digər mövzularda 
innovativ həllərə xüsusi yer verib. 
Əlavə olaraq, şirkətin stendində 
yer alan “Azercell Life və Azercell 
Akademiyası” guşəsi gənclərin 
təhsil və inkişafına imkan yara-
dan fərqli proqramlar haqqında 
ziyarətçiləri məlumatlandırıb.
“TEKNOFEST Azərbaycan” özün-
də rəqəmsal məhsullar və xidmət-
lər sərgisi, texnologiya sahəsində 
müxtəlif yarışma və əyləncəli proq-

ramları təqdim edib. Festival çər-
çivəsində 8 texnoloji müsabiqə və 
3 beynəlxalq tədbirin keçirilməsi 
baş tutub. Sərgi pavilyonlarında 
Azərbaycan və Türkiyə Respubli-
kalarının dövlət və özəl qurumla-
rının innovativ həllər və layihələri 
nümayiş olunub. 2018-ci ildən eti-
barən Türkiyədə keçirilən ən bö-
yük aviasiya, kosmos və texnologi-
ya festivalının məqsədi gənclərə, 
tələbələrə, məktəblilərə, startapla-
ra və sahibkarlara geniş fürsətlər 
yaratmaq, onların bilik və bacarıq-
larının üzə çıxarılmasına yardımçı 
olmaqdan ibarətdir.

Lider operatorun “Rəqəmsal Ya-
şam Studiyası”nda təqdim olu-
nan innovativ xidmət və həllər 
ziyarətçilər tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanıb.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 
Türkiyə Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı), Rəqəmsal İnkişaf və 
Nəqliyyat Nazirliyi, Türkiyə Res-
publikası Sənaye və Texnologiya 
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı 
və “Azercell Telekom” MMC-
in baş sponsorluğu ilə keçirilən 
“TEKNOFEST” Aerokosmik və 
Texnologiya festivalı başa çatıb. 
Bütün türk dünyasının böyük 
coşqu ilə izlədiyi möhtəşəm təd-
birdə Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev və 
Türkiyə Respublikasının Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, bi-
rinci xanımlar Mehriban Əliyeva 
və Əminə Ərdoğan, Kimya üzrə 
Nobel mükafatı laureatı Əziz 
Səncər, “TEKNOFEST”in İdarə 
Heyətinin və T3 Fondu Qəy-
yumlar Şurasının sədri Selçuk 
Bayraktar, Türkiyənin Sənaye və 
Texnologiya naziri Mustafa Va-
rank da iştirak ediblər.
“TEKNOFEST Azərbaycan”nın 
baş sponsoru olan Azercell şirkə-
ti festivalda xüsusi “Rəqəmsal 

Yaşam Studiyası” konsepsiya-
sını təqdim edib. Festivalın ilk 
günündə “Azercell Telekom” 
MMC-nin prezidenti Zərinə Zey-
nalovanın müşayiəti ilə Azərbay-
can Respublikasının Rəqəmsal 
İnkişaf və Nəqliyyat naziri Rəşad 
Nəbiyev və digər rəsmi qonaqlar 
şirkətin stendini ziyarət ediblər, 
burada təqdim olunan innovativ 
məhsullar və texnoloji həllərlə ta-
nış olublar. 
Festivalın davam etdiyi dörd gün 
ərzində Azercell-in Rəqəmsal Ya-
şam Studiyasında 1200-dən çox 
ziyarətçi şirkətin xidmətlərindən 
ibarət rəqəmsal səyahətdən ke-
çib. “Bağlantını asanlaşdırır, hə-
yatı daha dolğun edirik” strateji 
məqsədini əsas tutan Azercell-in 
təqdim etdiyi “Ağıllı şəhər” kon-
sepsiyası, elektron mütaliə, əy-

ləncə, sənət və digər mövzularda 
innovativ həlləri ziyarətçilər tərə-
findən maraqla qarşılanıb. Stend-
dəki “Azercell Life və Azercell 
Akademiyası” guşəsində şirkət 
təmsilçiləri gənclərin təhsil və 
inkişafına imkan yaradan fərqli 
proqramlar haqqında məlumat 
təqdim ediblər. 
Azercell-in “Rəqəmsal Yaşam 
Studiyasında” artırılmış reallıq 
səyahətinə qoşulan hər bir zi-
yarətçiyə maraqlı hədiyyələr, 
uşaqlara kitab və suvenirlər təq-
dim olunub. Bu ilin ən yadda 
qalan tədbirinə çevrilən “TEK-
NOFEST Azərbaycan”ı dörd gün 
ərzində yüz minlərlə insan zi-
yarət edərək, Azərbaycan və Tür-
kiyənin dövlət və özəl qurumla-
rının innovativ layihələri ilə tanış 
olublar. 

Bakcell şirkətinin abunəçiləri 
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 
eSIM istifadə edəcəklər. Bunun-
la da plastik SIM karta ehtiyac 

qalmayacaq. Yeni nəsil SIM tex-
nologiyası olan eSIM Bakcell 
abunəçilərinə mobil şəbəkəyə 
qoşulmanı və rabitə xidmətlərin-

dən istifadəni xeyli sadələşdirən 
yeni imkanlar yaradır. eSIM va-
sitəsilə tək SIM kartlı smartfon-
larda bir neçə nömrədən istifadə 
etmək mümkündür. Bakcell virtu-
al SIM kartını almaq və ya mövcud 
Bakcell nömrəsini virtual SIM karta 
keçirmək üçün “Bakcell”in rəsmi 
satış mərkəzlərindən birinə yaxın-
laşıb nömrənin QR kodunu tele-
fonla skan etmək lazımdır. Smart-
fonunuzun eSIM texnologiyasını 
dəstəkləməsini yoxlamaq və xid-
mət barədə daha ətraflı məlumat 
almaq üçün https://www.bakcell.
com/az/esim səhifəsinə keçin. 
Qeyd edək ki, bu, Bakcell tərə-
findən son bir ay ərzində tətbiq 
olunan ikinci nəhəng texnoloji 
yenilikdir. Bu yaxınlarda şirkət 
tərəfindən Azərbaycanda ilk dəfə 
olaraq VoLTE texnologiyası isti-
fadəyə verilib. 

“Gənclik və Maarifçilik” İctimai Birliyində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya-
nında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilən 
“Ətraf mühitin qorunmasının dəyərləri və bio-
müxtəlifliyin möcüzəli aləmi” adlı kitabın ha-
zırlanması və nəşri” adlı layihənin icrası başa 
çatmaq üzrədir. 
Layihə çərçivəsində “Ətraf mühitin qorunma-
sının dəyərləri və biomüxtəlifliyin möcüzəli 
aləmi” adlı kitab nəşr edilib. Kitabın tərtibatçı-
sı “Gənclik və Maarifçilik” İctimai Birliyinin və 
layihənin rəhbəri, b.ü.f.d. Vaqif Əmikişiyevdir. 

May ayının 24-də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetində kitabın təqdimatı keçirilmiş-
dir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Vaqif Əmikişi-
yev daha sonra iştirakçılara “Gənclik və Ma-
arifçilik” İctimai Birliyinin tarixi, məqsəd və 
fəaliyyət istiqamətləri, Birlik tərəfindən son 
illərdə həyata keçirilmiş layihələr və s. barədə 
geniş məlumat verib. 
Universitet həyatında mühüm hadisə olmuş 
toplantının sonunda iştirakçılara “Ətraf mühi-
tin qorunmasının dəyərləri və biomüxtəlifliyin 
möcüzəli aləmi” adlı kitabın nüsxələri hədiyyə 
edilib və imzanlama mərasimi keçirilib.
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