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Əlaqələndirmə Qərargahının iclası keçirilib
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olunub

AzərbaycanRespublikasınınişğal
danazadedilmişərazilərində
sosialiqtisadi,humanitar,təşkilati
vədigərtəxirəsalınmazməsələ

lərinhəlli,eləcədəbusahədəfəaliy
yətinəlaqələndirilməsiməqsədiləölkə
Prezidentinin2020ciil24noyabrtarixli
sərəncamıiləyaradılmışƏlaqələndirmə
Qərargahınınvideokonfransformatında
növbətiiclasıkeçirilib.

İclasıaçanQərargahınrəhbəri,Prezident
Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
verdiyi tapşırıqlar vəmüəyyənləşdirdiyi st
rateji istiqamətlərə uyğun həyata keçirilən
işlər haqqında iştirakçılaraməlumat verib.
Qeyd edib ki, milli əhəmiyyət kəsb edən
bərpavəyenidənqurmaişlərinindinamikvə
keyfiyyətli icraedilməsi,habeləbuproses
lərdəənqabaqcılstandartvə texnologiya
ların səmərəli tətbiqi ölkəmizin qarşısında
duranəsasvəzifələrdənbiridir.
SamirNuriyevdövlətbaşçısınıntapşırıq

larıəsasındamüvafiqqurumlartərəfindən
həyatakeçirilən işlərinəlaqələndirilmişvə
ardıcıllığa uyğun olaraqmərhələli şəkildə
həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğula
yıb.

İclasdaƏlaqələndirməQərargahıtərəfin
dənhazırlanmışStratejiFəaliyyətPlanıvə
TədbirlərPlanıəsasındanazirlikvədövlət
təşkilatları tərəfindən vaxt qrafikinə uyğun
olaraqgörülməliişlərnəzərdənkeçirilib.
İclasda Qərargahın nəzdində fəaliyyət

göstərən İdarələrarası Mərkəzin, işğaldan
azadedilmişərazilərəqayıdış,ətrafmühitin
qorunmasıvəenerjitəminatı,şəhidailələri
və Vətənmüharibəsi iştirakçılarının sosial
təminatı, şəhərsalma, nəqliyyatinfrastruk

tur və digər istiqamətlərdə fəaliyyət gös
tərən işçi qruplarınınməruzələri dinlənilib,
qaldırılanməsələlərlə bağlı ətrafımüzaki
rələraparılıbvəzəruritapşırıqlarverilib.
17istiqamətüzrəişçiqruplarınınfəaliyyət

göstərdiyi İdarələrarası Mərkəzdə hazırda
55qurumvə150yəyaxınəməkdaştəmsil
olunur. Mərkəzin fəaliyyətinə daimi əsas
da təhkimedilmiş şəxslərlə bərabər konk
retmövzuvətapşırıqlarınicrasıməqsədilə
ekspertlərdəcəlbedilib.

Bölgələrdə mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsi
vəMədəniyyətİşçiləriHəmkarlarİttifaqı
(MİHİ)Sumqayıtşəhərkomitəsininbirgə
təşkilatçılığıiləVətənmüharibəsindəişti

rakedənmədəniyyətişçiləriiləgörüşkeçiri
lib.Qazilərkeçdikləridöyüşyolundanbəhs
ediblər.SondaonlaraMİHİSumqayıtşəhər
komitəsitərəfindənhədiyyələrtəqdimedilib.

2 fevral –GənclərGünümünasibətilə Sum
qayıtRegionalMədəniyyət İdarəsinin rəisiRə
şadƏliyevtabemüəssisələrdəçalışanbirqrup
gəncəməkdaşlaonlaynformatdagörüşkeçirib.
Görüşiştirakçılarınıtəbrikedənidarərəisidöv
lətimiztərəfindəngənclərəvəxüsusiləyaradıcı
gənclərəgöstərilənqayğıdansözaçıb.
Gənclər Günü münasibətilə Sumqayıt şəhər

Heydər Əliyev Mərkəzində Vətən müharibəsi
ninqaziləri, fəalgənclərvəgənclərtəşkilatları
nınnümayəndələrininiştirakıilətədbirkeçirilib.
Sonda2020ciildə“Könüllülərili”ərzindəşəhə
rin ictimai həyatında fəal iştirak edən bir qrup
gəncəfəxrifərmanlartəqdimolunub.

***
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi

MirvariZeynalovaBalakənrayon1saylışəhər
Sənətkarlıqklubununmüdiri,Vətənmüharibəsi
nin qazisiTuranMusayevlə görüşüb.Görüşdə
TuranMusayevözününvəsəngəryoldaşlarının
keçdikləridöyüşyolundandanışıb.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şəki şə

hərUşaqincəsənətməktəbininmüəllimiSəbuhi
Məmmədov Vətən müharibəsində əbədiyyətə
qovuşmuşşəkilişəhidlərinsilsiləportretləriüzə
rində işləyir. Rəssam şəhid  Vasif Həmidovun
portretinidəyaradıb.
VasifHəmidov1987ciiliniyunundaŞəkişəhə

rindəanadanolub.3saylıUşaqmusiqiməktə
bindəqarmonixtisasıüzrətəhsilalıb.2006cıildə
hərbixidmətdəolub.2020ci ilin iyulundaTovuz
döyüşlərindənsonrakönüllüolaraqordusırala
rınayazılıb.VətənmüharibəsindəTərtərAğdərə
istiqamətindədöyüşlərdə iştirakedib,ağıryara
lanıb.Oktyabrın26daşəhidlikzirvəsinəucalıb.
EldarRəcəbovportretişəhidinailəsinətəqdim

edib. Rəssam bu silsilədən yaradıcılıq işlərini
davametdirməyidüşünür.
Şəki şəhər 3 nömrəli Musiqi məktəbi, Bala

kənrayonMədəniyyətMərkəzivəHeydərƏliyev
Mərkəzi,ZaqatalarayonMKSvəHeydərƏliyev
Mərkəzində Gənclər Günü ilə bağlı videokonf
ranslartəşkilolunub.

***
MədəniyyətİşçiləriHəmkarlar İttifaqıGöyçay

rayonkomitəsinintəşkilatçılığıiləGənclərGünü
münasibətiləVətənmüharibəsindəkönüllü işti
raketmişArifMəmmədovadınaGöyçayşəhər
UşaqmusiqiməktəbininmüəllimiSeymurSey
fullayevlə görüş keçirilib.O, keçdiyi döyüş yo
lundandanışaraqonagöstərilənqayğıyagörə
minnətdarlığını bildirib. S.Seyfullayevə Ağdaş
Regional Mədəniyyət İdarəsi və MİHİ Göyçay
rayonkomitəsitərəfindənfəxrifərmanvəhədiy
yətəqdimedilib.

***
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi Gəncə

şəhər Mədəniyyət Mərkəzi, MKSnin kənd ki
tabxana filialları, Samux rayon Heydər Əliyev
MərkəzivəGoranboyrayonMərkəzikitabxana
sıGənclərGünü iləbağlı videokonfranslar ke
çiriblər.
AzərbaycanMilliKitabxanasıElmitədqiqatvə

metodiktəminatşöbəsinintəşəbbüsüvəGəncə
şəhər MKSnin təşkilatçılığı ilə bölgələrimizdə
fəaliyyətgöstərənkitabxanaəməkdaşlarınında
iştirak etdiyi “Pandemiya dövründə kitabxana
larınfəaliyyəti”mövzusundavideokonfransfor
matındagörüşkeçirilib.
GəncəşəhərMKSninUşaqşöbəsiAzərbay

canınMilliQəhrəmanıBəşirKərimovun(1976
1995)45illiyiiləəlaqədar“Nəsillərəyadigarəf
sanəviqəhrəman”başlığıaltındaonlaynsöhbət
keçirib.

GoranboyrayonDövlətRəsmQalereyasında
GənclərGününəhəsrolunmuşgəncrəssamla
rınəlişlərindənibarətrəsmsərgisinümayişet
dirilib.
TədbirdəmədəniyyətişçilərivəGoranboyRa

yon Gənclər və İdman İdarəsinin əməkdaşları
iştirakediblər.

***
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsinin

əhatə etdiyi Tarixdiyarşünaslıq muzeyləri və
muzey tiplimüəssisələrinbirgə təşkilatçılığı ilə
“Gənclərin cəmiyyətdə rolu” mövzusunda on
layntədbirkeçirilib.

***
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Yevlax

şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliy
yətgöstərənHeydərƏliyevSarayıvəmərkəzin
filialıolanBalçılıkəndFolkloreviXalqşairi,dra
maturqNərimanHəsənzadənin90 illiyinəhəsr
olunmuşvideoçarxlarərsəyəgətiriblər.

***

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi Sa
birabadrayonMədəniyyətMərkəzindəGənclər
Günümünasibətiləbirqrupgəncmədəniyyətiş
çisiiləgörüşkeçirilib.İdarəninrəisiƏhmədRa
mazanov gəncləri əlamətdar günmünasibətilə
təbrik edib. Daha sonra Vətən müharibəsində
arxa cəbhədə göstərdiyi fəallığa görə bir qrup
gəncmükafatlandırılıb.

***
ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsinintabeli

yindəfəaliyyətgöstərənGöygölvəGədəbəyra
yonHeydərƏliyevmərkəzlərindəGənclərGünü
münasibətilə tədbirlər keçirilib. Gənclərin ölkə
həyatında rolundan, dövlət tərəfindən gənclə
rəgöstərilənyüksəkdiqqətvəqayğıdansöhbət
açılıb.

***

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsinin
rəisi Faiq Xudanlı Vətən müharibəsi şəhid
lərinin ailələri ilə görüş keçirib. İdarənin rəisi
görüşzamanışəhidadınınmüqəddəsvəuca
olduğunu, şəhidlərin xatirəsinin xalqımızın
yaddaşındavətariximizdəəbədiyaşayacağı
nıqeydedib.Şəhidlərinadlarınınəbədiləşdi
rilməsivəonlarınşanlıdöyüşyollarınıntəbliği
istiqamətində tədbirlərin həyata keçiriləcəyi
vurğulanıb.
İdarənin tabeliyindəkiXocavənd rayonMədə

niyyətevinin işçiləriVətənmüharibəsindəşəhid
olmuş Şirxan Quliyevin ailəsini ziyarət ediblər.
ŞirxanQuliyev7noyabr2020ci ildə torpaqları
mızınazadlığıuğrundagedəndöyüşlərdəxüsusi
şücaətgöstərərəkşəhidolub.Prezidentinmüva
fiqsərəncamlarıiləölümündənsonra“Vətənuğ
runda”,“İgidliyəgörə”,“Qubadlınınazadolunma
sınagörə” və “Şuşanınazadolunmasınagörə”
medallarıilətəltifolunub.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Heydər Əliyev Sarayı və “Bolşoy Teatr” 
əməkdaşlıq edəcək

HeydərƏliyevSarayınındirektoruRamilQasımovvəRusiya
DövlətAkademikBöyükTeatrının(BolşoyTeatr)başdirekto
ruVladimirUrinarasındavideokonfransformatındagörüş
keçirilib.

RamilQasımovqonağısalamlayaraqAzərbaycanvəRusiya
mədəniəlaqələrininəhəmiyyətindəndanışıb. İkiölkəarasında
dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin mədəniyyət sahəsində də
artanxəttüzrəinkişafetdiyivəmöhkəmləndiyinivurğulayıb.Ey
nizamandaHeydərƏliyevSarayıvəBöyükTeatrınəməkdaşlıq
etməsininmühümlüyünüqeydedib.
HeydərƏliyevSarayındadünyacaməşhur “Məhəbbət əfsa

nəsi”, “Minbirgecə”baletlərinin, “İntizar”, “Toska”operalarının
səhnələşdirildiyidiqqətəçatdırılaraq,20222023cü illərdəBö
yükTeatrın truppasınınAzərbaycana qastrol səfərininməqsə
dəuyğunluğubildirilib.
Vladimir Urin öz növbəsində tanışlığa görə məmnunluğunu

bildiribvəqeydolunanməsələninnəzərdənkeçiriləcəyini,teat
rınrepertuarındanhansıtamaşalarınAzərbaycandanümayişet
dirilməsiiləbağlıtəklifəriniverəcəyinibildirib.
Ramil Qasımov həmçinin ideya müəllifi olduğuAzərbaycan

Vokalçılar Festivalı barədə məlumat verib. Bildirib ki, festival
Azərbaycanda ilkdəfəötən il pandemiyadanöncəkeçirilib və
bu ildekabrayında ikinci festivalınkeçirilməsinəzərdətutulur.
O, BöyükTeatrın səhnəsində çalışan vokalçıları bu festivalda
iştirakadəvətedib.
Görüşikitərəfiəlaqələrininkişafınadairfikirmübadiləsiiləda

vamedib.
Qeydedək ki,Rusiyanın əsasmədəniyyət simvollarından

olanBöyükTeatreynizamandadünyamusiqimədəniyyətinin
mərkəzlərindənbiridir.

Qarabağda yaradılacaq 
kitabxanaların fondu üçün

Vətənmüharibəsindəerməniişğalındanazadolunmuş
bölgələrdəkitabxanalarınfondlarınınbərpasıiləəlaqədar
MədəniyyətNazirliyiiləMilliKitabxananınbirgəkeçirdiyikitab
toplamakampaniyasıdavamedir.

AMEAnınvitseprezidenti,millət vəkili İsaHəbibbəylidəbu
nəcibtəşəbbüsəqoşulub.Akademikkampaniyanınəhəmiyyətini
vurğulayaraqmüəllifiolduğu “KitabiDədəQorqud”yazılıepos
vəyaepopeya”,“ÇingizAytmatovhaqqındasöz”kitablarınıvə
rəhbərliketdiyiNizamiadınaƏdəbiyyatİnstitutuəməkdaşlarının
topladığı650nüsxəkitabıişğaldanazadolunanbölgələrdəkiki
tabxanalarınfondunahədiyyəedib.
Kitabların Milli Kitabxanaya təhvili zamanı İsa Həbibbəyli

Azərbaycanziyalılarınavəxalqımızamüraciətedərəkhərkəsi
bumühümkampaniyayaqoşulmağavə işğaldanazadedilmiş

Azərbaycanda animasiyanın gələcəyi 
Onlayn görüşdə müzakirə edilib

ANİMAFİLMBeynəlxalqAni
masiyaFestivalınıntəşkilatçılı
ğıilə“Azərbaycananimasiya
sınıngələcəyi”mövzusunda
onlayngörüşkeçirilib.

Builüçüncüdəfətəşkilolunan
görüşdə Mədəniyyət Nazirliyinin

Kinematoqrafiya şöbəsinin mü
diriRüfətHəsənov,“Azanfilm”,“3
Dost”,“HarmonyofChaos”,“Tar
toniks”, “MacaraTV”, “Azkinder”
və “Animafilm” animasiya studi
yalarınınnümayəndələri,rejissor,
prodüser, animasiya rəssamları,
animatorlar,ssenarimüəllifərivə
bəstəkarlariştirakedib.
Nazirliyin şöbə müdiri Rüfət

Həsənovölkəmizdəhəyatake
çirilən yeni kino islahatlarından
sözaçıb.O,



KinoAgentliyi (ARKA)və
nazirliyin “Böyük Qayıdış” adlı
bədii,sənədlivəanimasiyafilm
layihələrimüsabiqəsi haqqında
ətrafıməlumatverib.
DahasonraANİMAFİLMBey

nəlxalqAnimasiyaFestivalınındi
rektoruRəşidAğamalıyev“Azər
baycanAnimasiyaAssosiasiyası”
(AAA)adlıictimaibirliyinyaradıl
ması haqqında məlumat verib.
Bildiribki,ictimaibirliyinməqsədi

edəkki,2018ci ildəya
radılmışANİ̇MAFİLMAzərbayca
nınilkvəyeganəbeynəlxalqani
masiya festivalıdır. Festival hər
il oktyabrayında keçirilir vəbeş
günərzindətamaşaçılarazəngin
proqramvəonlarlayerlivəxarici
animasiyafilmitəqdimedir.Təş
kilatçılarınməqsədiyerlivəxarici
tamaşaçıları, peşəkarları vahid
platformada görüşdürməklə fay
dalı əməkdaşlıq qurmaq, gənc
və perspektivli kadrların yetişdi
rilməsinətöhfəvermək,həmçinin
Azərbaycandaanimasiya

Növbəti seminar 
türk musiqisinə həsr olunub

Ü.HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasının
(BMA)“ŞifahiənənəliAzərbaycanprofes
sionalmusiqisivəonunyeniistiqamətlərinin
tədqiqi:orqanologiyavəakustika”elmitədqiqat
laboratoriyasındakiçikelmiişçi,doktorantAyxan
Əfəndiyevin“Türkbeşlərivəonlarınmüasir
musiqidətutduqlarımövqe”mövzusundaonlayn
qaydadaseminarıkeçirilib.

BMAdan bildirilib ki, məruzəçi Mustafa Kamal
Atatürküntürkmusiqisinəgöstərdiyiqayğıdan, in
cəsənətadamlarınındövləthesabınaxaricdətəhsil
almalarınayardımetməsindənvə“türkbeşliyi”ki
mitanınanməşhurbəstəkarlar–CamalReşitBey,
AdnanSayqun,HasanFeritAlnar,NecilReşitRey
vəÜlviCemalErkininyaradıcılığıhaqqındaməlu
matverib.TürkmusiqiyaradıcılığınınAzərbaycan
musiqisi ilə müqayisəli təhlili iştirakçılar arasında
maraqlımüzakirələrəsəbəbolub.
BMAnınelmvəyaradıcılıq işləriüzrəprorekto

ru,professorGülnazAbdullazadə,elmitədqiqatla
boratoriyasınınmüdiri,dosentNuridəİsmayılzadə,
aparıcı elmi işçi, dosentArizAbduləliyev və baş
qalarımövzuya dair fikirlərini bildirib,məruzəçiyə
dəyərlitövsiyələrveriblər.

Fransa portalı: Qarabağın kabus 
şəhəri Ağdam dirçəlişini gözləyir
Fransanın“Atlantico”portalında“Qarabağın
kabusşəhəriAğdamdirçəlişinigözləyir”adlımə
qalədərcolunub.

Məqalədədeyilirki,BirinciQarabağmüharibəsi
zamanıermənilərtərəfindənişğalediləndənsonra
Ağdamkabusməkanaçevrilib.Jurnalistermənilə
rinAğdamdatörətdikləridağıntılardanbəhsedir.O
yazırki,şəhər talanedilərəkdağıdılıb.Birvaxtlar
teatrı, mehmanxanaları, müxtəlif müəssisələri ilə
Qarabağın əsas mərkəzlərindən olanAğdamdan
heçnəqalmayıb.MəşhurÇörəkmuzeyiyerləyek
sanedilib.
AğdamsakiniolanTərlanİsgəndərovamüharibə

zamanı başlarına gələn hadisələrdən danışır. O,
həminvaxt26yaşlıərinindöyüşlərdəhəlakoldu
ğunu, özünün hamilə vəziyyətdə evindən köçkün
düşdüyünübildirir.Ağdamıtərkedərkənhəttaəri
nincəsədinitapabilmədiyini,bugünonunbirqəbri
beləolmadığınısöyləyir.Köçkünlüyünilkilləriniça
dırdakeçirənTərlansonradandövlətinbağışladığı
mənzildəyaşayır.
Müəllif onu da diqqətə çatdırır ki, İkinci Qara

bağmüharibəsindənsonraermənilərəraziləritərk
edərkənbütünevləriyandırıb,hərtərəfiminalayıb
lar.Qeydedir ki,müharibə nəticəsində 2020ci il
noyabrın20dəAzərbaycanaqaytarılmışvəxara
balıqdanibarətolanAğdamdabugünminatəmizlə
yənlərfəaliyyətgöstərirlər.Əhalinindoğmaevlərinə
qayıtmalarıüçünzamanaehtiyacvar.Azərbaycan
hökuməti şəhəri əvvəlki formada yenidən bərpa
edəcəyinibildirib.

Ayten
Машинописный текст
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