
Qafqaz Albaniyası ilə bağlı layihə
Təhsilİnstitutuazadedilmişərazilərinmədənisərvəti,ocümlədən
QafqazAlbaniyasıirsihaqqındaməlumatlandırma,təbliğatvə
maarifləndirməməqsədiləlayihələrəbaşlayır.

İnstitutdanbildirilibki,ilklayihəolaraqQafqazAlbaniyasıhaqqın
dakitablarınyazılması,eləcədəAzərbaycanıntarixivəmədəni,o
cümlədənQafqazAlbaniyasıirsihaqqındamaarifəndiricivebinarla
rıntəşkiliplanlaşdırılır.
Layihəninplanınaəsasən,cariiliniyuldekabraylarıərzindəins

titut tərəfindənbir sıramövzular üzrə vebinarlar keçiriləcək.Azər
baycanvə rusdillərində təşkilolunacaqvebinarlarQafqazAlbani
yasınınŞimaliAzərbaycandailkindövlətqurumukimitarixiQafqaz
Albaniyasının əhalisi və tarixisiyasi coğrafiyası,QafqazAlbaniya
sınınmaddimədəniyyətivətarixiabidələri,QafqazAlbaniyasından
keçən ticarətyolları,albanşəhərləri,albanhökmdarlarıvəonların
Azərbaycanındövlətçilik tarixindərolu,Albaniyadaxristianlıq,ərəb
işğalıvəs.mövzularıəhatəedəcək.

Diplomatiya könüllüləri Hərb Tarixi Muzeyində
XariciİşlərNazirliyivəADAUniversitetininbirgətəşkilatçılığıiləke
çirilən“Diplomatiyahəftəsi”çərçivəsindəXİNinnəzdindəfəaliyyət
göstərəndiplomatiyakönüllüləriMüdafiəNazirliyininbəzimüəssi
sələrindəolublar.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, gənclər
MüdafiəNazirliyininHərbTarixiMuzeyinidəziyarətediblər.
GənclərVətənmüharibəsində iştiraketmişbir qruphərbi qulluqçu

iləgörüşüblər.Müharibəiştirakçılarıkönüllülərimaraqlandıransualları
cavablandırıblar.KönüllülərVətənmüharibəsidövründəyaşanmışha
disələrinbirhissəsiniözündəəksetdirənqısametrajlıfilməbaxıblar.

AzərbaycanRespubli
kasıXariciİşlərNazir
liyivəADAUniversite
tininbirgətəşkilatçılığı

ilə“44günlükVətənmü
haribəsivəmüharibədən
sonraAzərbaycanınxarici
siyasəti”mövzusunda“Dip
lomatiyahəftəsi”keçirilir.

İyulun 12dən 26dək da
vamedəcək layihəmüddətində
AzərbaycanınVətənmüharibəsi
dövründəxaricisiyasəti,habelə
müzəfər Ali Baş Komandanın
rəhbərlik etdiyiAzərbaycanOr
dusunun qazandığı tarixi Zəfər
haqqındamüxtəlifdövlətqurum
larınınrəhbərşəxslərinin,diplo
matik korpus təmsilçilərinin işti
rakıiləgörüşlər,birsıramədəni
proqramlar, ekskursiyalar və s.
nəzərdətutulub.
Azərbaycandafəaliyyətgös

tərənkönüllülər təşkilatlarınü
mayəndələrinin qatıldığı “Dip
lomatiya həftəsi”ndə müxtəlif
mövzularda təqdimatlar keçi
rilir.

İyulun 14də “Diplomatiya
həftəsi”ninnövbətigünüAzər
baycanın mədəniyyət sahəsi
nəhəsrolunub.Tədbirdəəsas
qonaq qismində mədəniyyət
naziri Anar Kərimov iştirak
edib.

Anar Kərimov “Azərbayca
nınmədəniirsinəqarşıerməni
təcavüzü” mövzusunda təqdi
matlaçıxışedib.
Nazirtarixi irsimizəqarşıer

mənivandalizminiəyaninüma
yişetdirəntəqdimatdaişğaldan

azad olunmuş ərazilərdə abi
dələrimizinhazırkıvəziyyətivə
onların bərpa olunması üçün
dövlətimizin həyata keçirəcəyi
işlərdəndanışıb.
MüzəfərAliBaşKomandan

İlhamƏliyevin rəhbərliyi altın
daAzərbaycanOrdusunun44
günlük Vətən müharibəsində
qazandığı Zəfərdən, torpaqla
rımızın otuz ilə yaxın davam
edənişğalınasonqoyulmasın
dan bəhs edənAnar Kərimov
vurğulayıbki,buqalibiyyəttari
ximizdəyenibirsəhifəaçıb.Bu
gün tariximizin ən şərəfi gün
lərini yaşayan respublikamız
bütün dünyada qalib dövlət,
xalqımız isə məğrur xalq kimi
tanınır.
Nazirtəqdimatdansonratəd

birəqatılangənclərimaraqlan
dıransuallarıcavablandırıb.

4 tədbir www.medeniyyet.az

№53 (1830)
16 iyul 2021

Böyükdövlətxadimi,müdriksiyasətçi,ulu
öndərHeydərƏliyevin14iyul1969cuildə
sovetAzərbaycanınarəhbərliyəgəlməsi
ölkəmizintarixindəmüstəsnaəhəmiyyətə
malikdir.ButarixdənetibarənAzərbaycan
hərtərəfliinkişafyolunaqədəmqoyub,bu
günküuğurlarımızınetibarlıtəməlləriatılıb.

Əlamətdartarixin52ciildönümümünasi
bətiləbölgələrdəkimədəniyyətmüəssisələ
rindəmüxtəliftədbirlərkeçirilib.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi
Kürdəmir rayon Heydər Əliyev Mərkəzin
də“HeydərƏliyevzirvəsi”adlıdəyirmima
sa keçirilib. Çıxış edənlər ümummilli lider
HeydərƏliyevinVətənəvəxalqahəsretdiyi
mənalıömüryolundan,Azərbaycanın inki
şafıüçüngöstərdiyimüstəsnaxidmətlərdən
bəhsediblər.BeyləqanrayonHeydərƏliyev
Mərkəzi“Unudulmazböyüktarixişəxsiyyət”
mövzusundaelmipraktikkonfranskeçirib.

LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsiAs
tara rayonHeydərƏliyevMərkəzinin təşki
latçılığıiləkeçirilən“Zəmanəmizindahişəx
siyyəti”mövzusundavideokonfransdaböyük
siyasətçininAzərbaycanxalqıvədövlətçiliyi
qarşısındaxidmətlərindənsözaçılıb.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGən

cəşəhərMədəniyyətMərkəzindəuluöndər
HeydərƏliyevinsovetAzərbaycanına rəh
bərliyə gəlişinin 52ci ildönümü ilə əlaqə
dardəyirmimasakeçirilib.Goranboyrayon
HeydərƏliyevMərkəzində“UluöndərHey
dərƏliyev–milliideologiyamızınvəmüstə
qilliyimizinbaşmemarı”mövzusundasemi
nartəşkilolunub.GoranboyrayonMərkəzi
Kitabxanasının əməkdaşları isə “Tərəqqi
yolununbaşlanğıcı”adlıtədbirkeçiriblər.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiAğs

tafarayonHeydərƏliyevMərkəziMKSnin2
nömrəlişəhərkitabxanafilialıiləbirgə“14iyul
1969cuil–tərəqqiyolununbaşlanğıcı”adlı
tədbirkeçirib.QazaxvəTovuzrayonHeydər
Əliyevmərkəzləri vəQazax rayonMKSnin
birgə təşkilatçılığı ilə “14 iyuldan başlanan
yol”mövzusundavideokonfranskeçirilib.
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiAğdaş

rayonMərkəziKitabxanasıOxucularaxidmət
şöbəsinin təşkilatçılığı vəfilial kitabxanaların
iştirakı ilə “Böyük yolun başlanğıcı” adlı vi
deokonfrans keçirilib.Zərdab rayonMərkəzi
KitabxanasındaOxucularaxidmətşöbəsi“Ulu
öndərHeydərƏliyevin hakimiyyət illəri unu
dulmazdır”başlığıaltındatədbirtəşkiledib.

İsmayıllıRegionalMədəniyyət İdarəsiŞa
maxırayonHeydərƏliyevMərkəzinindirek
toruKönülEyvazova,bələdçiŞəhlaİsmayılo
vaəməkqabaqcılı,vaxtiləHeydərƏliyevləiki
dəfəgörüşmüş,“Qırmızıbayraq”ordenivəbir
çoxmükafatlarlatəltifolunmuşZöhrəZama
novanınailəsindəqonaqolublar.S.Zamano
vauluöndərləbağlıxatirələrinibölüşüb.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarə

siSalyan rayonHeydərƏliyevMərkəzinin
təşkilatçılığı ilə gerçəkləşən “Azərbaycan
tarixinin şanlı səhifəsi” adlı videokonfrans
dauluöndərinxalqımızahəsrolunanömür
yolunanəzərsalınıb.
BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiYev

lax şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin filialları
uluöndərHeydərƏliyevinölkəmizəbirinci
rəhbərliyə gəlişinin ildönümü ilə əlaqədar
videoçarxlarhazırlayıblar.
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiSi

yəzən rayonHeydərƏliyevMərkəzinin tə
şəbbüsü ilə “Tərəqqi yolunun başlanğıcı
– əbədiyaşar liderHeydərƏliyev”mövzu
sundavideokonfranskeçirilib.

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsi
MasallıXalqteatrındaTovuzdöyüşləri
zamanıqəhrəmancasınaşəhidolmuş
mayorAnarNovruzovaithafedilmiş
“Qəhrəmanlıqqalası”adlıvirtualədəbi
bədiikompozisiyatəqdimolunub.Biləsu
varRegionalMədəniyyətİdarəsiSalyan
rayonMərkəziKitabxanasınıntəşkilatçılığı
iləVətənmüharibəsininşəhidgiziriXu
dayarYusifzadənindoğumgününəhəsr
edilmiştədbirkeçirilib.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi
KürdəmirrayonHeydərƏliyevMərkəzində
2020ci ilinTovuzdöyüşlərinin ildönümünə
həsr olunan “Böyük Zəfərin başlanğıc gü
nü”adlıdəyirmimasakeçirilib.Dəyirmima
sada Kürdəmir rayon Heydər Əliyev Mər
kəzivəKürdəmirMKSnin1saylı filialının
əməkdaşlarıiştirakediblər.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsiZər

dab rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin təş
kilatçılığı ilə “Tovuzdan Şuşaya şəhidlərin
qanıiləçəkilənZəfəryolu”mövzusundavi
deokonfranskeçirilib.

Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi
nin rəisiŞahinŞahbazov, Lənkəran şəhər
Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Rey
hanəSadıxovavədigərəməkdaşlarVətən
müharibəsişəhidiMirməhəmmədəliRzaza
dənindoğumgünündəailəsiiləgörüşüblər.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

AğdamrayonMKSnin49saylıƏhmədavar
kəndkitabxanasıTovuzşəhidlərininəzizxati
rəsinəhəsrolunmuşvideoçarxərsəyəgətirib.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsinin

tabeliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət
müəssisələrinin əməkdaşları Tovuz döyüş
lərinin şəhidləri Namiq Əhmədov, Elşad
Məmmədov,YaşarBabayev,ElçinMustafa
zadə və İlqarZeynallınınməzarlarını ziya
rət ediblər.Qazax rayonMKS “Vətən sər
həddənbaşlayır”adlıonlayntədbirkeçirib.
TovuzrayonAzərbaycanAşıqSənətiDövlət
Muzeyi, Tovuz Rayon TarixDiyarşünaslıq
MuzeyivəAbulbəylikəndMədəniyyətevinin
birgə təşkilatçılığı ilə “BuZəfəri bizəyaşa
danşəhidlərimiz”adlıonlayntədbirkeçirilib.
TovuzrayonMKSisə“Qəhrəmanlarunudul
mur”mövzusundaanımtədbiritəşkiledib.
BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiYev

lax şəhərMKSnin kənd kitabxana filialla
rışəhidgizirXudayarYusifzadənindoğum
günüiləəlaqədarvideoçarxlarhazırlayıb.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi

Qəbələ rayonMədəniyyətMərkəzindəTo
vuzdöyüşlərişəhidi,MilliQəhrəman,gene
ralmayorPoladHəşimovunxatirəsinəhəsr
olunmuştədbirtəşkilolunub.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şəki
MKSnintəşkilatçılığıilə“Qəhrəmanlıqsal
naməmiz–Tovuzdöyüşləri”adlıvideokonf
ranskeçirilib.QaxrayonŞıxlarkəndklubu
və kənd kitabxanasının birgə təşkilatçılığı
ilə Vətən müharibəsi iştirakçısı Elçin Ata

yevləgörüşolub.OğuzrayonMKSninŞir
vanlıkəndkitabxanasındaTovuzdöyüşləri
şəhidlərininanımmərasimikeçirilib.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGən

cəşəhərHeydərƏliyevMərkəzivəMirCəlal
Paşayevin Gəncədəki evmuzeyinin təşki
latçılığıilə“Unudulmayanqəhrəmanlar”ad
lı tədbirkeçirilib.GəncəşəhərMədəniyyət
Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən
sənətkarlıqklubundaTovuzdöyüşlərininil
dönümüiləbağlı tədbirkeçirilib.Goranboy
rayonMərkəziKitabxanasınınUşaqşöbəsi
“Vətənsizinləqürurduyur”adlıtədbirkeçi
rib. Goranboy rayon Mərkəzi Kitabxanası
isə“Tovuzşəhidləriniqürurlaanırıq”başlıqlı
onlayntədbirtəşkiledib.

“Nizami Gəncəvi poemaları rəsmlərdə”
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiQazaxrayonHeydər
ƏliyevMərkəzivəQazaxDövlətRəsmQalereyasınınbirgətəş
kilatçılığıiləkeçirilən“NizamiGəncəvipoemalarırəsmlərdə”
mövzusundaonlaynrəsmmüsabiqəsibaşaçatıb.

“Nizami ili” çərçivə
sində 19 iyul tarixində
keçirilən müsabiqəyə
yeniyetmə və gənclər
dahişairinəsərləriəsa
sında çəkdikləri 20yə
yaxın əl işini təqdim
ediblər. Beş nəfərdən
ibarət münsifər heyəti
I,IIvəIIIyerlərüzrəqa
liblərimüəyyənləşdirib.

İyulun14dəQazaxrayonHeydərƏliyevMərkəzindəqaliblərin
mükafatlandırılmasımərasimikeçirilib.AğstafaRegionalMədəniy
yətİdarəsininrəisiElbəyƏli,idarəninQazaxvəTovuzrayonuüz
rənümayəndələriValehVəliyev,AdilHəsənov,Mədəniyyətİşçiləri
HəmkarlarİttifaqıQazaxrayonkomitəsininsədriİsgəndərQurba
novvəQazaxDövlətRəsmQalereyasınındirektoruMünəvvərXə
lilovanıniştiraketdiyitədbirdəqaliblərədiplomlartəqdimolunub.

“Bəşəriyyətin böyük arifi”
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQubarayonMKSnin
MərkəziKitabxanasıUşaqşöbəsinintəşkilatçılığıiləB.Səfə
roğluadınarayonMədəniyyətMərkəzininfoyesində“Nizami
yaradıcılığırəsmlərdə”adlısərgimüsabiqəvə“Bəşəriyyətin
böyükarifi–NizamiGəncəvi”başlıqlıkitabsərgisitəşkiledilib.

Gəncə Regional Mə
dəniyyət İdarəsiGoran
boyDövlətRəsmQale
reyası “NizamiGəncəvi
İli” çərçivəsində rayo
nun Nizami parkında
rəsmsərgisitəşkiledib.
GoranboyrayonHeydər
Əliyev Mərkəzində “Ni
zami Gəncəvi yaradıcı
lığı Azərbaycanın əqli
mülkiyyətivəbəşəriyyə

tinmədənisərvətidir”mövzusundadəyirmimasatəşkilolunub.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiYardımlırayonHeydərƏli

yevMərkəzində“NizamiGəncəviİli”iləəlaqədarkeçiriləntədbirdə
mərkəzinrəhbərliyivəəməkdaşları,gənckönüllüləriştirakediblər.

AğdaşRegionalMə
dəniyyət İdarəsi Zər
dab rayon MKSnin 4
saylı şəhər kitabxana
filialı rayonun Həsən
bəyZərdabiadına isti
rahətparkında“Dünya
nınbirincisi,Nizaminin
“Xəmsə”si” başlığı al
tında kitab sərgisi təş
kiledib.

Böyük yolun başlanğıcıBölgələrdən xəbərlər

Mədəniyyət naziri “Diplomatiya 
həftəsi”ndə iştirak edib

Vətən sizinlə qürur duyur

Müxtəlif səpkili tədbirlər

AğstafaRegionalMədəniyyətİdarə
siTovuzrayonMərkəziKitabxana
sınınUşaqşöbəsində“Yaymək
təbi”çərçivəsində“Kitaboxumaq

bizənəöyrədir?”mövzusundaintellek
tualoyunkeçirilib.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Qax
rayonGüllükkəndMədəniyyətevivəkənd
kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə “Xəl
qimintoykimibiradətivar”adlıdiskussiya
keçirilib.Balakənşəhər2saylıDiyarşünas
lıqklubunda“Narkomaniyabəşəriyyətinbə
lasıdır”adlıonlayntədbirtəşkilolunub.
BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiYev

laxşəhərMKSnintabeliyindəolanQoyun
binəsikəndkitabxanafilialıoxucularasəy
yarkitabxanaxidmətitəşkiledib.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi
tərəfindənhəyatakeçirilən“Mədənikənd–
mədənimühit” layihəsi çərçivəsindəSaatlı
rayonununŞirinbəyli kəndində tədbir keçi
rilib. Sabirabad Regional Mədəniyyət İda
rəsininrəisiFəridQurbanzadəçıxışedərək
layihəbarədəətrafıməlumatverib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
AbşeronrayonCeyranbatanqəsəbəUşaq
incəsənət məktəbinin şagirdi FatiməAba
sova Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasınəzdindəkiməktəbstudiyası
nın40illiyinəhəsredilən“Müxtəlifölkələrin
musiqiədəbiyyatınıöyrənirik”gəncmusiqi
çilərinbeynəlxalqmüsabiqəsinindiplomantı
adınıqazanıb.
XaçmazRegionalMədəniyyət İdarəsinin

təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Kəndlərdə
mədəniyyətgünləri”layihəsininnövbətiün
vanı Xaçmaz rayonunun Niyazabad kən
diolub. “SənəZəfər yaraşır,Azərbaycan!”
mövzusunuəhatəedəntədbirçərçivəsində
kitab,rəsm,əlişlərivəyerlimətbəxnümu
nələri nümayişetdirilib.Quba rayonMKS
nin Talabıqışlaq kənd kitabxanası tərəfin
dənsəyyarkitabxanaxidmətitəşkilolunub.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Qarabağın yeni yolları
İşğaldanazadedilmişərazilərdəyolinfrastrukturununyenidən
qurulmasıistiqamətindəgenişmiqyaslıişlərdavamedir.Bulayi
hələrdənbiriŞükürbəyliCəbrayılHadrutyeniavtomobilyolunun
inşasıdır.Yoluntəməlimartın15dəAzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinvəbirincixanımMehribanƏliyevanın
FüzulivəXocavəndrayonlarınasəfərizamanıqoyulub.

Dövlət başçısının
tapşırığınaəsasən, sö
zügedənavtomobilyolu
Qarabağıninkişafplanı
nəzərəalınmaqla4hə
rəkət zolaqlı olmaqla I
texnikidərəcəyəuyğun
inşaedilir.
Başlanğıcını Hacıqa

bulMincivanZəngəzur
dəhlizi magistral avto

mobil yolunun Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndindən keçən
hissəsindəngötürməkləXocavəndrayonununHadrutqəsəbəsinə
qədəruzanır.39,7kilometruzunluğundayeniyoluAzərbaycanAv
tomobilYollarıDövlətAgentliyinin“13NliXüsusiTəyinatlıYolİstis
marı”MMCiləsubpodratçıolaraqyoltikintisisahəsindəixtisaslaş
mışyerlişirkət“KörpüBinaTikinti”MMCçəkir.Hazırdayolboyunca
torpaqişləriaparılır.ŞükürbəyliCəbrayılHadrutavtomobilyoluXo
cavənd,FüzulivəCəbrayılrayonlarınınərazisindənkeçir.Avtomo
bilyoluHadrutqəsəbəsivəCəbrayılşəhəridədaxilolmaqlasözü
gedənrayonların20əyaxınyaşayışməntəqəsiniəhatəedəcək.
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