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AMEA-nın Ar xeolo gi ya və Et-
noq ra fi ya İns ti tu tu əmək daş la rı-
nın iş ti ra kı ilə “Ke şik çi dağ” Döv-
lət Ta rix-Mə də niy yət Qo ru ğu nun 
əra zi sin də yer lə şən Sa rı yo xuş 
də rə si ad la nan yer də iki kur qan-
da ar xeolo ji qa zın tı lar apa rı lır.

İyu lun 23-də Döv lət Xid mə ti-
nin Mə də ni ir sin qo run ma sı şö-
bə si nin mü di ri Rus lan Ən vər li və 
di gər əmək daş la rı la yi hə nin ge-
di şi ilə ta nış olub lar.

La yi hə haq qın da mə lu mat ve-
rən “Ke şik çi dağ” Döv lət Ta rix-
Mə də niy yət Qo ru ğu nun di rek to-
ru Mu sa Mur sa qu li yev əra zi də 
ötən ilin de kabr ayın dan 2021-ci 

ilin fev ral ayı na qə dər apa rıl mış 
ar xeolo ji xi la set mə və ar xeolo ji 
kəş fiy yat iş lə rin də əra zi də yer-
lə şən kur qan la rın qey də alın dı-
ğı nı, GPS koor di nat la rı nın gö tü-
rül dü yü nü bil di rib.

AMEA-nın Ar xeolo gi ya və Et-
noq ra fi ya İns ti tu tu İc ti maiy yət lə 
əla qə lər şö bə si nin mü di ri, ar-
xeoloq Pər viz Qa sı mov apa rı-
lan ar xeolo ji iş lər haq qın da mə-
lu mat ve rib. Bil di rib ki, əra zi də 
yer lə şən çox say lı kur qan lar dan 
iki si təd qiq olu nub.

İl kin təd qi qat lar za ma nı dəfn 
ka me ra sın da Son Tunc və İlk 
Də mir dövr lə rin də möv cud ol-

muş Xo ca lı-Gə də bəy ar xeolo-
ji mə də niy yə ti üçün xa rak te rik 
olan qa ra ci la lı, üzə ri  na xış lı bir 
ne çə küp, tunc dan qı lınc, də-
və gö zü da şın dan (ob si dian) və 
çax maq da şın dan ox uc luq la rı, 
ül güc lər, tunc dan ha zır lan mış 
ge yim ak se suar la rı ta pı lıb.

Kur qan la rın bi rin də həm çi nin 
qə dim Şərq də ge niş ya yıl mış si-
lind rik mö hür və döv rü nün yük-
sək sta tus lu şəx si nə məx sus 
ol du ğu eh ti mal edi lən müx tə lif 
hey van la rın qa lıq la rı nın yer al dı-
ğı qur ban gah aş kar olu nub.

Döv lət Xid mə ti nin Mə də ni ir sin 
qo run ma sı şö bə si nin mü di ri Rus-

lan Ən vər li hə ya ta ke çi ri lən la yi-
hə nin əhə miy yə tin dən da nı şıb. 
Bil di rib ki, kur qan lar dan aş kar 
olun muş üz vi ta pın tı lar dan gö tü-
rül müş nü mu nə lə rin ra diokar bon 
ana li zin dən son ra dəfn yer lə ri nin 
əha tə et di yi ta ri xi dövr tam də qiq-
lə şə cək. Ey ni za man da kur qan-
la rın qo run ma sı üçün də mü va fiq 
iş lər hə ya ta ke çi ri lə cək.

Qeyd edək ki, iyu nun 15-də 
baş la yan la yi hə də qo ru ğun 
əmək daş la rı ilə ya na şı kö nül lü-
lər də iş ti rak edir lər.

La yi hə nin fəal iş ti rak çı la rı na 
Döv lət Xid mə ti nin ser ti fi kat la rı 
təq dim olu nub.
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haribəsişəhidiQamətQurbanovundoğum
günüiləəlaqədarməzarınıziyarətediblər.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si To-
vuz ra yon Qa ra xan lı və Xa tın lı kənd mə də-
niy yət müəs si sə lə ri nin əmək daş la rı tə rə fin-
dən II Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di Əh məd 
Ab ba so vun mə za rı zi ya rət edi lib.

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
rəisi Vü sal Hü sey nov Və tən mü ha ri bə si şə-
hid lə ri İk ram Məm mə dov, Cab bar Ək bə rov, 
El şən Ağa si yev, Sa mir Mu ra dov, Sey fəl Rə-
fi yev, Tər lan Kə ri mov və Nur lan Nur məm-
mə do vun ailə lə ri ni zi ya rət edib. Qu ba ra yon 
MKS-nin Qorx ma zo ba kənd ki tab xa na fi lialı-

 cə Re gional Mə də niy yət İda rə si Sa-
mux ra yon MKS-nin Qa ra ye ri qə sə bə ki tab-
xa na fi lialı nın və klu bu nun kol lek ti vi II Qa ra-
bağ mü ha ri bə si şə hi di Vü sal Al lah ver di ye vin 
do ğum gü nü mü na si bə ti lə mə za rı nı və ailə-
si ni zi ya rət edib lər.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Za qa ta-
la ra yo nu Hey dər Əli yev Mər kə zin də Mə nə vi 
Də yər lə rin Təb li ği Fon du nun dəs tə yi və “İn-
no va si ya ya doğ ru” Gənc lə rə Dəs tək İc ti mai 
Bir li yi nin si fa ri şi ilə çə kil miş “Və tə ni ya şa dan-
lar” sə nəd li fil mi nin təq di ma tı ke çi ri lib. Za qa-
ta la ra yon Da na çı kən din də Və tən mü ha ri bə-
si şə hi di Rus lan Nə bi ye vin do ğum gü nü qeyd 
olu nub. Kənd Folk lor evi nin kol lek ti vi şə hi din 
mə za rı nı zi ya rət edib və ailə si nə baş çə kib. 

Sum qa yıt Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Qu bad lı ra yon Fəx rəd din Hü sey nov adı na 
Mah mud lu kənd Uşaq mu si qi mək tə bi nin 
kol lek ti vi Və tən mü ha ri bə si qa zi si Qəh rə-
man Ağa ca nov la gö rü şüb.

Ağ ca bə di Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Ağ dam ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi və ra-
yon Mə də niy yət Mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı-
lı ğı ilə şə hid Mil li Qəh rə man Al lah ver di Ba ğı-
ro vun (1946-1992) xa ti rə si nə həsr olun muş 
on layn gö rüş təş kil edi lib.

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si Tər tər 
ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin ta be li yin də ki 
İs ma yıl bəy li kənd Mə də niy yət evi nin kol lek-

RegionalMədəniyyətİdarəsiOğuzrayonMKSninFilfilli
kəndkitabxanasındaNizamiGəncəvinin880illiyiiləbağlıtəd
birkeçirilib.

Bi lə su var Re gional Mə-
də niy yət İda rə si Sal yan 
ra yon Mə də niy yət Mər kə-
zin də “Ni za mi Gən cə vi İli” 
mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri-
lib. Çı xış lar da da hi şairin 
ya ra dı cı lı ğın dan, dün ya 
ədə biy ya tı nın in ki şa fı na 
ver di yi töh fə lər dən söz açı-
lıb. Bil di ri lib ki, Ni za mi nin 
əsər lə ri hər za man dün ya 

şərq şü nas lı ğı nın diq qət mər kə zin də olub. Təd bi rin bə dii his sə sin də 
şairin qə zəl lə ri səs lən di ri lib, kom po zi si ya lar nü ma yiş et di ri lib.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə si Şa ma xı Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sın da “Ni za mi ili” çər çi və sin də “Öl məz sə nə tin ya şa dır 
sə ni” ad lı sər gi  təş kil olu nub. 

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si Qu ba ra yon MKS-nin 
Aşa ğı Xuc kənd ki tab xa na sı tə rə fin dən “Ni za mi Gən cə vi İli” mü-
na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib.

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si Yev lax şə hər MKS-nin Nə-
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Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Ma sal lı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi 
və ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Hey dər Əli yev və 
müasir Azər bay can mət buatı nın in ki şaf 
ta ri xi” möv zu sun da təd bir ke çi ri lib. Cə-
lila bad ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də gənc lə rin iş ti ra kı ilə “Mil li Mət buat 
Gü nü müz” ad lı təd bir təş kil edi lib.

Saat lı ra yo nun da nəşr olu nan “Dö-
nüş” qə ze ti nin baş re dak to ru Ma hir 
Al lah ya rov və re dak tor müavi ni, I Qa-
ra bağ mü ha ri bə sin də ta bor ko man di-
ri ol muş Əliağa Qur ba nov Sa bi ra bad 
Re gional Mə də niy yət İda rə si nin ta be li-
yin də ki Saat lı Ra yon Ta rix-Di yar şü nas-
lıq Mu ze yi ni zi ya rət edib lər. Qo naq lar 
1954-cü il dən çap edi lən “Dö nüş” qə ze-
ti nin müx tə lif il lər üz rə bir ne çə nöm rə-
si ni mu ze yə hə diy yə edib lər.

Ağ daş Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Göy çay ra yon M.Ə.Sa bir adı na MKS-də 
əla mət dar gün lə bağ lı təd bir ke çi ri lib.

Kür də mir Re gional Mə də niy yət İda-
rə si Bey lə qan ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də Mil li Mət buat Gü nü nə həsr 
olun muş də yir mi ma sa təş kil edi lib. 

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə-
si Qu ba ra yon Zər da bi qə sə bə ki tab xa-
na sı mil li mət buatı mı zın ba ni si Hə sən 
bəy Zər da bi nin adı nı da şı yan park da 
sər gi təş kil edib. Qu ba ra yon MKS-nin 
Mər kə zi Ki tab xa na sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Əkin çi”dən dü şən işıq” ad lı on layn təd-
bir ke çi ri lib. 

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Za qa ta la ra yon Ço ban kol kənd Mə də-
niy yət evin də “Əkin çi” 146” baş lı ğı al tın-
da təd bir ke çi ri lib. Oğuz ra yon MKS-nin 
Qa ra bu laq və Baş Da şa ğıl kənd ki tab-
xa na fi lial la rın da da əla mət dar gün lə 
bağ lı in for ma si ya saatı təş kil olu nub.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə-
si Şa ma xı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə-
zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin müasir Azər bay can 
mət buatı nın in ki şa fın da kı ro lu” möv zu-
sun da on layn konf rans ke çi ri lib.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Ağs ta fa ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Öl kə miz də mət buatın 
da vam lı in ki şa fı” baş lıq lı on layn təd bir 
ke çi ri lib. Ağs ta fa ra yon Ta rix-Di yar şü-
nas lıq Mu ze yi, Qa zax ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi, M.P.Va qif və M.V.Vi da di nin Xa-
ti rə Mu ze yi, Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi, 
Qa zax və To vuz ra yon MKS-lər də əla-
mət dar gün lə bağ lı təd bir lər təş kil edib lər.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Sa mux ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də 
Mil li Mət buat Gü nü nə həsr olun muş də-
yir mi ma sa ke çi ri lib. Gən cə şə hər Hey-
dər Əli yev Mər kə zi və şə hər MKS-nin 16 
nöm rə li ki tab xa na fi lialı “Söz dən baş la-
nan dün ya” möv zu sun da on layn gö rüş 
ke çi rib. MKS-nin 7 say lı ki tab xa na fi lialı 
ya zı çı-jur na list, hər bi marş lar müəl li fi Mi-
na xa nım Ək rəm qı zı ilə gö rüş ke çi rib. 

Bi lə su var Re gional Mə də niy yət İda-
rə si Neft ça la ra yon Mər kə zi Ki tab xa-
na sı nın Oxu cu la ra xid mət şö bə sin də 
“Əkin çi”dən dü şən işıq” ad lı vir tual ki tab 
sər gi si təş kil edi lib.

146 yaşlı “Əkinçi”dən düşən işıq

Keşikçidağda arxeoloji qazıntılar və “yay məktəbi”

Sənətşünas alim kitablarını 
Gədəbəy Aşıq Məktəbinə hədiyyə edib

Sənətşünaslıqüzrəelmlərdoktoru,AMEAMemarlıqvəİncə
sənətİnstitutununprofessoru,AzərbaycanAşıqlarBirliyiİdarə
HeyətininüzvüİradəKöçərliGədəbəyAşıqMəktəbindəolub.

Bu ba rə də mə lu mat ve rən mək tə bin di rek to ru Eti bar Əli ye vin 
bil dir di yi nə gö rə, alim “Aşıq sə nə ti: sink re tizm və sin tez prob-
lem lə ri”, “Aşıq sə nə ti: mu si qi li-poetik janr lar”, “Qur ba ni das ta nı” 
(mu si qi li-poetik mətn), “Zül fü qar bəy Ha cı bə yov və Azər bay can 
mu si qi folk lo ru”, “Mu si qi do lu sə tir lər” və s. ki tab la rı nı təd ris oca-
ğı na hə diy yə edib.

Qo naq mək tə bin fəaliy yə ti, aşıq sə nə ti nin təd ri si ilə ma raq la-
nıb, mək təb də ya ra dı lan mu zey lə ta nış olub, töv si yə lə ri ni ve rib.

Pro fes sor İra də Kö çər li aşıq sə nə ti ilə bağ lı təd qi qat la rın, ki tab la-
rın müəl li fi, bu sa hə də Azər bay can dan kə nar da da ta nı nan alim dir.

QobustanMilliTarixBədiiQoruğunun
əməkdaşlarıSabirabadRegionalMə
dəniyyətİdarəsiSaatlıRayonTarixDi
yarşünaslıqMuzeyindəqonaqolublar.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Oğuz ra yon 
MKS-nin Sin can kənd ki tab xa na sın da “Yay mək-
tə bi”nin təş ki li və gənc lə rin asu də vax tı nın sə mə-
rə li ke çi ril mə si məq sə di lə tə lə bə gənc lər lə gö rüş 
ke çi ri lib. Qax ra yon Gül lük kənd 12 say lı ki tab xa-
na fi lialın da “Mə nim se vim li ki ta bım” la yi hə si çər-
çi və sin də təd bir təş kil olu nub. Təd bir də Ni za mi 
Gən cə vi nin “Tür küs tan gö zə li nin he ka yə ti” əsə ri-
nin oxu su təş kil edi lib. Qax ra yon Əm bər çay kənd 
klu bun da mək təb li lə rin asu də vaxt la rı nın sə mə rə li 
təş ki li məq sə di lə təd bir ke çi ri lib.

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si Qu ba ra yon 
MKS-nin Qəç rəş kənd ki tab xa na sı tə rə fin dən “Qə dim 
Qəç rəş” is ti ra hət zo na sın da səy yar ki tab xa na xid mə-
ti təş kil olu nub. MKS-nin Mər kə zi Ki tab xa na sı nın oxu 
za lın da Qu ba da fəaliy yət gös tə rən “Gü lüs tan” el mi-
ədə bi məc li si nin ka ran tin re ji mi nin yum şal ma sın dan 
son ra ilk məş ğə lə si ke çi ri lib. Təd bir də çı xış edən 
MKS-nin di rek to ru Sa məd din Nə si rov ədə bi məc li sin 
üzv lə ri nə ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb. 

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si Ağs ta fa 
Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin əmək daş la rı 
Ke şik çi dağ kur qan la rın da apa rı lan ar xeolo ji qa zın tı 
ilə ta nış olub lar. Qa zax ra yon MKS “Elə bir Ağ dam 
qu ra ca ğıq ki, bü tün dün ya üçün ör nək ola caq dır” 
ad lı on layn təd bir, oxu za lın da isə “Azər bay can ta ri-
xi nə şan lı Qə lə bə ya zan li der” ad lı sər gi təş kil edib. 

Kür də mir Re gional Mə də niy yət İda rə si nin rəisi 
Faiq Xu dan lı Kür də mir ra yon MKS-nin Da yı ka-
zım lı və Qo ca lı kənd ki tab xa na la rı na ba xış ke çi-
rib. Ba xış za ma nı ki tab xa na la rın son dövr lər də ki 
fəaliy yə ti də yər lən di ri lib, gə lə cək də gö rü lə cək iş lər 
mü za ki rə olu nub və möv cud nöq san la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı ilə bağ lı mü va fiq tap şı rıq lar ve ri lib.

Lən kə ran Re gional Mə də niy yət İda rə si, Gənc-
lə rin İn ki şaf və Kar ye ra Mər kə zi Lən kə ran nü ma-
yən də li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə şə hər Mə də niy yət 
Mər kə zin də “Xəm sə” mil li in tel lek tual oyu nu nun 
fi nal mər hə lə si ke çi ri lib. Qa lib ko man da lar ku bok 
və dip lom la təl tif olu nub lar.

Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si R.Ta ğı-
yev adı na Ma sal lı Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yin də tu rist lər üçün eks kur si ya təş kil edi lib. 
Eks kur si ya za ma nı qo naq la ra böl gə nin zən gin 
ta ri xi, adət-ənə nə lə ri, et noq ra fi ya sı ba rə də ət raf-
lı mə lu mat ve ri lib.

Qarabağın yeni yolları: Murovdağın altından 12 km-lik tunel
İşğaldanazadedilmişərazilərdəicra
olunanyolinfrastrukturulayihələrindən
biriToğanalıKəlbəcərİstisuavtomobil
yoludur.YeniyolbaşlanğıcınıGöygölra
yonununToğanalıkəndindəngötürməklə
Kəlbəcərrayonununərazisindənkeçərək
məşhurİstisuərazisinədəkuzanacaq.

Av to mo bil Yol la rı Döv lət Agent li yin dən 
bil di ri lib ki, yo lun la yi hə uzun lu ğu 80,7 km 
təş kil edir. Döv lət baş çı sı nın tap şı rı ğı na 
əsa sən, av to mo bil yo lu Qa ra ba ğın in ki şaf 
pla nı nə zə rə alın maq la, 2-4 hə rə kət zo laq lı 
ol maq la 1-ci və 2-ci tex ni ki də rə cə yə uy ğun 
ola raq in şa edi lir.

La yi hə nin 16-cı km-lik his sə sin dən Mu-
rov dağ sil si lə si baş la nır və yük sək lik 1900 

metr dən Mu rov dağ zir və si nə dək 3250 met-
rə qə dər ar tır. Bu əra zi lər də in şa edi lə cək 
do lay la ra (ser pan tin) əla və özül əsas lı is ti-
nad di var la rı ti kil sə be lə qış fəs lin də güc lü 
qar və şax ta lı ha va şə raitin də yo lun təh lü-
kə siz is tis ma rı müm kün ol ma ya bi lər. Böl gə-
də sərt qa ya la rın ol ma sı sə bə bin dən yo lun 
ti kil di yi əra zi də ti kin ti tex ni ka la rı nın hə rə kət 
qa bi liy yə ti də məh dud la şır. Yol da mail lik 
16-28% ara sı də yi şir. Əgər yol 7% mail lik lə 
ti kil sə, möv cud 16.5 km-lik yo lun uzun lu ğu-
nun do lay lar la da ha 15 km uza dıl ma sı tə ləb 
olu nur. Bu üz dən çə tin rel ye fə ma lik əra zi də 
31.5 km-lik yo lun ti kil mə si əvə zi nə bu his sə-
nin Mu rov dağ sil si lə si nin al tın dan 11,7 km-
lik tu nel ilə ke çil mə si da ha məq sə dəuy ğun 
he sab edi lib.

Mu rov dağ sil si lə sin dən son ra 2830 və 
460 metr uzun luq la ra ma lik da ha 2 av to mo-
bil tu ne li nin in şa sı da nə zər də tu tu lur. Be-
lə lik lə, yol bo yu ümu mi uzun lu ğu 15 km-ə 
ya xın olan 3 tu nel ti ki lə cək. Ha zır da Mu rov-
dağ tu ne li nin por ta lın da iş lər apa rı lır. La yi-
hə Tür ki yə nin “Ko lin İn şaat Tu rizm Sə na ye 
və Ti ca rət” və “Cen giz İn şaat Sə na ye və Ti-
ca rət” şir kət lə ri nin də iş ti ra kı ilə ic ra olu nur.

Gənc rəssamların qrup sərgisi
İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsiİsmayıllı
rayonHeydərƏliyevadınaMədəniyyətMərkə
zində“ModernTrinity”səyyarrəssamlarqrupu
nun“İncəsənəthəmişəaktualdır”adlıilksərgisi
keçirilib.SərgiİsmayıllıRayonİcraHakimiyyəti,
regionalmədəniyyətidarəsivəİsmayıllıRayon
Gənclərvəİdmanİdarəsinintəşkilatidəstəyiilə
gerçəkləşib.

La yi hə rəh bə ri və ku ra to ru Al vi na Sü ley ma no-
va olan sər gi də gənc rəs sam lar İs lam Əh məd li, 
Pər viz Ka zım lı, Sa hib Ya qu bov, Va sif İb ra him li və 
Ru fa na Ma me do va nın əl iş lə ri nü ma yiş et di ri lib. 

Sər gi nin açı lı şın da ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş-
çı sı nın müavi ni Se vil Əh mə do va və İs ma yıl lı Re-
gional Mə də niy yət İda rə si nin rəisi El çin Nə cə fov 
çı xış edə rək gənc rəs sam la ra gə lə cək fəaliy yət lə-
rin də uğur lar ar zu la yıb lar.

Qeyd edək ki, sər gi də iş ti rak edən rəs sam lar 
İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə si tə rə fin dən 
fəx ri fər man la təl tif edi lə cək.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Müxtəlif səpkili tədbirlər

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2021.- 28 iyul. S. 4.

Ayten
Машинописный текст




