
Mədəniyyət Nazirliyinin 
təşəbbüsü ilə “100 illik tarixi- 
miz” başlığı altında 
"Bölgələrdən bölgələrə" 
Yaradıcılıq Festivalı keçirilir. 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illi- 
yinə həsr oiunmuş layihənin 
əsas məqsədləri zəngin dövlət- 
çilik ənənələrinə malik olan 
Azərbaycan xalqının mədəni 
irsinin təbliği, regionların 
mədəni potensialının nümayiş 
etdirilməsi, bölgələrarası müba-
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Otən illerdə Mədəniyyət 
Nazirliyinin dəstəyi və təşkilatçılığı 
ilə bölgələrimizin mədəni irsinin təb- 
liği istiqamətində layihələr icra olu- 
nub, festivallar keçirilib. 2010-2014- 
cü illərdə reallaşdırılan “Xalq yara- 
dıcılığı paytaxtları” proqramı bu 
qəbildəndir. 2015-ci ildə “Ədəbiyyat

Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə regionlarda yaradıcılıq festivalı keçirilir

paytaxtı” (Şamaxı) və “Milli mət- 
bəx paytaxtı” (Qax) nominasiyaları 
üzrə layihələr gerçəkləşib. Bundan 
əlavə, 2015-2016-cı illərdə nazirlik 
tərəfindən reallaşdırılan 
“Bölgələrdən paytaxta” layihəsi çər- 
çivəsində şəhər və rayonlarımızm 
mədəni irsi Bakıda nümayiş olunub.

Cümhuriyyətin 100 illiyi şərəfinə 
keçirilən "Bölgələrdən bölgələrə" 
Yaradıcılıq Festivalı da regionlarm 
mədəni irsinin təbliğinə, mədəni 
mübadiləyə mühüm töhfədir.

Festlvalın llk məkanı - 
Masallı

Festivalm ilk tədbiri iyunun 25-də 
Masallı şəhərindəki Heydər Əliyev 
parkmda təşkil olunub. Park ərazisin- 
də Mədəniyyət Nazirliyinin 15 
regional idarəsinin hər birinin festival 
çadırları qurulub, idarələr üzrə şəhər 
və rayonlarm mədəni irsini əks etdi-

rən xalq sənətkarlıq nümunələrinin, 
rəsm və suvenirlərin, digər əl işləri- 
nin sərgisi və satışı keçirilib.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə şəhər 
və rayonlarm mədəni irsini əks etdi- 
rən xalq sənətkarlıq nümunələri və 
əl işləri ilə tanış olublar.

Merasimdə çıxış edən Masallı 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Davamı səh. 13-də
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yiş olunub.
Sonra Mədəniyyət Nazirliyinin 

15 regional mədəniyyət idarəsinin 
bədii özfəaliyyət kollektivləri, folk- 
lor və rəqs qrupları konsert proqramı 
ilə çıxış ediblər.

Festival iştirakçılarmm çıxışları 
tamaşaçılar tərəfindən hərarətlə qarşı- 
lanıb.

Müxtəlif şəhər və rayonlardan 
gəlmiş sənətkarlar, rəngarəng əl 
işlərini həvəslə nümayiş etdirən 
ustalar da festivalm təşkilindən, belə 
bir layihədə iştirak etməkdən məm- 
nunluqlarmı ifadə ediblər.

Festival ilə bağlı təəssüratlarmı 
bölüşən Masallı Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Lətifə 
Mövsümova layihənin əhəmiyyətini 
yüksək qiymətləndirib: “Bu, həqiqə- 
tən də, böyük layihədir. 
Respublikamızm bütün bölgələri - 
regional mədəniyyət idarələrinin 
əhatə etdiyi şəhər və rayonlarımızm 
nümayəndələri bu gün bizim qonağı- 
mızdır. Mən burada rayon ictimaiy- 
yətinin marağmı xüsusi qeyd etmək 
istəyirəm. Bu olduqca önəmli 
məqamdır. İnsanlarımız bölgələrimi- 
zin təqdimat çadırlarmdakı sərgilərə 
baxır, konsert proqramlarmı həvəslə 
izləyir, ölkəmizin digər bölgələrinin 
mədəni həyatı ilə daha yaxmdan 
tanış olurlar. Festivalm növbəti təd-

birlərində biz də о biri regionlara 
qonaq gedəcəyik”.

Lətifə Mövsümova festivalm 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyinə həsr olunmasmm önəmi- 
ni də vurğulayıb. Bildirib ki, zəngin 
tarixə, dövlətçilik ənənələrinə malik 
xalqımızm mədəni irsinin təbliği hər 
zaman diqqətdə saxlanılır: “Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi geniş 
qeyd olunur. Bu festivalm da yubiley 
tədbirləri çərçivəsində təşkili çox 
mühüm hadisədir” .

Regional idarənin rəisi xatırladıb 
ki, bir neçə il əvvəl nazirliyin “Xalq 
yaradıcılığı paytaxtları” proqramı

çərçivəsində Masallı “Folklor pay- 
taxtı” seçilmiş və geniş tədbirlər 
keçirilmişdi: “Eyni zamanda rayonu- 
muzda beynəlxalq folklor festivalları 
təşkil olunub. Bu cür tədbirlər 
regionlarımızda mədəniyyətin daha 
da inkişaf etdirilməsinə töhfədir” .

Lənkəran estafeti 
qəbul edib

İyunun 26-da “ 100 illik tariximiz” 
devizi altmda keçirilən “Bölgələrdən 
bölgələrə” Yaradıcılıq Festivalmm 
iştirakçıları Lənkərana gəliblər.

Lənkəran şəhərindəki Heydər

Əliyev parkmda da 
Mədəniyyət Nazirliyinin 
regional mədəniyyət idarələri- 
nin festival çadırları qurulub, 
bölgələrimizin mədəni irsini, 
xalq sənətkarlığmı əks etdirən 
sərgi nümayiş etdirilib. 
Regionlarımızm təmsilçiləri 
bir- birilərinin çadırlarmı 
gəzərək nümayiş olunan əl 
işlərinə baxıblar. Yerli sakin- 
lər də Azərbaycanm bölgələ- 
rinin mədəni zənginliyi ilə 
maraqla tanış olublar.

Sonra hər bir regional 
idarə üzrə folklor qrupları, 
incəsənət kollektivləri öz iste- 
dad və bacanqlarmı nümayiş 
etdiriblər. Konsert proqramı 

tamaşaçılar tərəfindən alqışlar- 
la qarşılanıb. Onlar Lənkəranda belə 
bir tədbirin təşkilindən məmnunlu- 
qlarmı ifadə ediblər.

Lənkəran Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin rəisi Vüsal Nəsirli 
“Bölgələrdən bölgələrə” Yaradıcılıq 
Festivalmm Azərbaycanm şəhər və 
rayonlarmm zəngin mədəni irsinin 
təbliğ olunması baxımmdan əhə- 
miyyətli hadisə olduğunu vurğulayıb. 
Qeyd edib ki, ölkəmizin 15 regionu- 
nun mədəni irsinin bir arada nümayiş 
olunması yerli sakinlərin və qonaqla- 
rm xüsusi marağma səbəb olub: “Hər 
bir region yüksək səviyyədə öz mədə- 
ni potensialmı nümayiş etdirdi. Burada

ölkəmizin hər yerindən gəlmiş sənət- 
karlarm əl işlərinin, dekorativ-tətbiqi 
sənət nümunələrinin satış-sərgiləri 
keçirildi, eyni zamanda kənd təsərr- 
üfatı məhsulları nümayiş olundu”.

Vüsal Nəsirli Cümhuriyyətimizin 
100 illiyi şərəfinə gerçəkləşən festi- 
valm bölgələr arasmda mədəni 
mübadilənin daha da dərinləşməsinə 
təkan verəcəyini bildirib: 
“Sakinlərimiz gün ərzində bayram 
əhval-ruhiyyəsində festivalı ziyarət 
edirdilər. Regional mədəniyyət ida- 
rələrinin bədii kollektivləri, folklor 
və rəqs qruplarmm konsert proqramı 
festivalı daha da yaddaqalan etdi” .

Davamı səh. 14-də

Əvvəli səh. 12-də

Rafıl Hüseynov festival iştirak- 
çılarma uğurlar arzulayıb.

Mədəniyyət Nazirliyinin 
nümayəndəsi Pərviz İsgəndərli 
Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə 
həsr olunan layihənin məqsəd 
və vəzifələrindən danışıb. 
Bildirib ki, Masallı rayonunun 
müxtəlif festivallarm keçiril- 
məsində zəngin təcrübəsi var. 
Üç il əvvəl nazirliyin 
“Bölgələrdən paytaxta” layihə- 
si də bu rayondan başlanmışdı.

Tədbirdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə 
həsr edilmiş videoçarx nüma-
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Festivalın yolu Salyan 
və Sabirabaddan keçdi

Mədəniyyət Nazirliyinin 
təşəbbüsü ilə “ 100 illik tariximiz” 
devizi altmda keçirilən 
“Bölgələrdən bölgələrə” Yaradıcılıq 
Festivalı çərçivəsində növbəti tədbir 
iyunun 30-da Salyan şəhərindəki 
Heydər Əliyev adma meydanda təş- 
kil olunub. Meydanda Mədəniyyət 
Nazirliyinin 15 regional idarəsinin 
festival çadırları qurulub, idarələr 
üzrə şəhər və rayonlarm mədəni irsi- 
ni əks etdirən xalq sənətkarlıq 
nümunələrinin, rəsm və suvenirlərin, 
digər əl işlərinin sərgisi və satışı 
keçirilib.

Tədbirdə Mədəniyyət Nazir
liyinin nümayəndələri, Salyan rayon 
rəhbərliyi, regional idarələrin rəhbər- 
ləri, mədəniyyət işçiləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər.

İştirakçılar əvvəlcə şəhər və

‘100 illik tariximiz” - 
bölgəlardan bölgalara

Cümhuriyyətin yubileyi münasibətilə regionlarda yaradıcılıq festivalı

"Bölgələrdən bölgələrə" 
Yaradıcılıq Festivalmm dördüncü ev 
sahibi Sabirabad olub. Heydər 
Əliyev parkmda təşkil olunan festi- 
valda Mədəniyyət Nazirliyinin 
Sumqayıt, Gəncə, Xaçmaz,
İsmayıllı, Şəki, Kürdəmir, Ağstafa, 
Şəmkir, Bərdə, Ağcabədi, Ağdaş, 
Sabirabad, Lənkəran, Masallı və 
Biləsuvar regional mədəniyyət ida- 
rələrinin festival çadırları qurulub, 
bölgələrin sənətkarlıq nümunələri, 
rəsmlər, suvenirlər və digər əl işləri-

rayonlarm mədəni irsini əks etdirən 
xalq sənətkarlıq nümunələri və digər 
əl işləri ilə tanış olublar. Sonra 
nazirliyin regional idarələrinin bədii 
özfəaliyyət kollektivləri, folklor və 
rəqs qrupları konsert proqramı ilə 
çıxış ediblər.

Festival iştirakçılarmm çıxışları 
tamaşaçılar tərəfmdən hərarətlə qar- 
şılanıb.

nin satış-sərgisi keçirilib.
Açılış mərasimində çıxış edən 

Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısmm müavini Həsən Həsənov 
festivalm əhəmiyyətini nəzərə çatdı- 
rıb. Vurğulanıb ki, layihə ilk dəfə 
ölkəmizin bütün regionlarmı əhatə 
etməklə şəhər və rayonlarm bir-biri- 
nin mədəni zənginliyi, sənətkarlıq 
irsi və incəsənəti ilə tanış olmaq

təəssüratlarmı bölüşüblər.
Bərdə Regional Mədəniyyət 

İdarəsinin məsləhətçisi Validə 
Nabatova bildirib ki, festivalm yay 
mövsümündə keçirilməsi xüsusilə 
önəm kəsb edir. Bu layihə sayəsində 
həm xarici qonaqlar, həm də yerli 
sakinlər bölgələrimizin zəngin mədə- 
ni həyatı ilə yaxmdan tanış ola bilir- 
lər: “Bizim bölgənin də çox zəngin 
tarixi-mədəni irsi var. Bərdə beş əsrə 
yaxm Azərbaycanm qədim dövləti - 
Qafqaz Albaniyasmm paytaxtı olub. 
Bölgədə bu tarixi zənginlik yaşadılır.

biri yüksək qiymətləndiririk. Bu, 
ölkəmizin bölgələrinin mədəni 
zənginliyinin görüntüsü, о cümlədən 
bir çox nümunələri UNESCO siyahı- 
larma daxil edilmiş irsimizin parlaq 
təqdimatıdır” .

Yaradıcılıq festivalmda hər bir 
regional idarə üzrə folklor qrupları, 
yerli incəsənət və bədii özfəaliyyət 
kollektivləri öz bacanqlarmı nüma- 
yiş etdiriblər. Konsert proqramı 
maraqla qarşılanıb. Festival atəşfə- 
şanlıqla başa çatıb.

Davamı səh. 15-də

X

imkanı yaradır.
Rayon sakinləri, qonaqlar, festi

val iştirakçıları pavilyonlara baş 
çəkərək ayrı-ayrı bölgələrə aid 
mədəni irs, həmin bölgənin tarixi və 
müasir inkişafmı əks etdirən sənət 
nümunələri ilə tanış olublar.

İştirakçılar tədbirlə bağlı

Mədəniyyət Nazirliyi indiyədək bu 
qəbildən bir çox layihələr təşkil edib. 
Bu festival hər kəsin ürəyincədir. 
Bərdə şəhərində də festivalı ruh 
yüksəkliyi ilə keçirəcəyik”.

Gədəbəy Aşıq Məktəbinin direk- 
toru Etibar Əliyevin də festivalla 
bağlı zəngin təəssüratı var: “Bu təd-
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“100 illik tariximiz”lə 
cəbhə bölgələrində

“ 100 illik tariximiz” devizi altm- 
da festival estafetini iyulun 7-də 
cəbhə bölgəmiz - Füzuli rayonunun 
Horadiz şəhəri qəbul edib. Həmin 
gün burada bayram əhval-ruhiyyəsi 
yaşanıb. Muğam mərkəzində təşkil 
olunan tədbirdə yerli sakinlər və 
qonaqlar Mədəniyyət Nazirliyinin 15 
regional idarəsi tərəfındən təşkil edi- 
lən sərgilərə maraqla baxıb, bölgələ- 
rin mədəni irsini əks etdirən sənət- 
karlıq nümunələri ilə tanış olublar.

Regional idarələr üzrə folklor 
qrupları, yerli incəsənət və bədii 
özfəaliyyət kollektivləri konsert

AZƏRBAYCAN
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“Bölgələrdən bölgələrə” Yaradıcılıq 
festivalmm Qarabağ torpağmda keçi- 
rilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb: 
“Festivalda Qarabağm mədəni irs 
nümunələrini burada təqdim edirik.

Qəsəbədəki Heydər Əliyev adma 
parkda nazirliyin regional idarələrinin 
festival çadırları qurulub, şəhər və 
rayonlarm mədəni irsini əks etdirən 
sənətkarlıq nümunələrinin, digər əl

sərgidə bölgəmizin tanıtımı ilə bağlı 
əl işləri, müxtəlif suvenirlər nümayiş 
etdiririk”.

Sumqayıt Dövlət Rəsm 
Qalereyasmm əməkdaşı Gülü 
Abdullayeva nümayiş etdirdikləri 
sənətkarlıq nümunələrinin, həmçinin 
milli geyimlərimizin iştirakçılar tərə- 
findən böyük maraqla qarşılandığmı 
bildirib.

Lenkoran Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin nümayəndəsi Nurlana 
İbrahimova da festivalm böyük 
maraq doğurduğunu qeyd edib: “İki 
gündür Qarabağ torpağmdayıq. 
Sakinlər sərgilərə çox maraqla 
baxırlar. Arzu edirəm ki, belə tədbir- 
ləri indi işğal altmda olan torpaqları- 
mızda da keçirək”.

Ağdam rayon sakini Xətai 
Abdullayev festivaldan razılığmı

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ
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Mugan

proqramı ilə çıxış ediblər.
Rəngarəng musiqi nömrələri, rəqslər 
alqışlarla qarşılanıb.

Festival iştirakçıları tədbirlə bağlı 
təəssüratlarmı bölüşüblər.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət 
İdarəsini təmsil edən Nazim Əzimov 
deyib: “Belə bir festivalm keçirilmə- 
si olduqca təqdirəlayiqdir. Çünki res- 
publikamızm ayrı-ayrı bölgələri öz 
mədəniyyət nümunələrini təqdim 
edir, iştirakçılar hər bir bölgənin 
mədəni irsi, incəsənəti ilə tanış 
olmaq imkanı qazanır” .

Ağcabədi Regional Mədəniyyət 
İdarəsindən Namiq Həsənov

Sərgi, həmçinin “Şur” ansamblmm 
çıxışı iştirakçılar tərəfmdən böyük 
maraqla qarşılandı”.

Füzuli rayon Əhmədalılar kənd 
sakini Xalisə Məmmədova tədbirdən 
məmnunluğunu ifadə edib:
“İnsanlara zövq verən, ruhunu oxşa- 
yan, keçmişini və indisini tanıdan və 
xalqm mənəvi sərvətlərini dəyərlən- 
dirən belə gözəl tədbirin təşkilatçıla- 
rma minnətdarlığımı bildirirəm”

İyulun 8-də festival digər cəbhə 
bölgəmizdə - Ağdam rayonunun 
Quzanlı qəsəbəsində davam edib.

işlərinin sərgisi keçirilib. Festivala 
gələnlər bölgələrimizin mədəni zən- 
ginliyi, özünəməxsusluğu, incəsənət 
nümunələri ilə maraqla tanış olublar. 
Təqdim olunan konsert proqramı da 
rəngarəngliyi ilə yadda qalıb.

Tədbir iştirakçıları festivaldan 
razılıqlarmı ifadə edib, xalqımızm 
mədəni irsinin təbliğində layihənin 
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndi- 
riblər.

Bərdə Regional Mədəniyyət 
İdarəsini təmsil edən Elnur Cəfərov 
bu cür tədbirlərin bölgələrin mədəni 
zənginliyinin tanıdılmasma mühüm 
zəmin yaratdığmı deyib: “Biz də

belə ifadə edib: “Azərbaycanm 
müxtəlif bölgələrinin təmsil olundu- 
ğu sərgiyə çox maraqla baxdım, bir 
daha xalqımızm mədəni irsinin 
zənginliyinin şahidi oldum”.

Qeyd edək ki, “Bölgələrdən 
bölgələrə” Yaradıcılıq Festivalı nazir
liyin digər regional idarələrində də 
davam edəcək. Beləliklə, layihə çər- 
çivəsində ölkəmizin regionlarmm 
mədəni irsi geniş şəkildə təqdim və 
təbliğ olunacaq. Layihə şəhər və 
rayonlara bir-birinin mədəni zənginli- 
yi ilə tanış olmağa imkan yaradacaq.


