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İyunun29-daAğstafarayon
HeydərƏliyevMərkəzində
MədəniyyətNazirliyiyanın-
daMədəniİrsinQorunma-
sı,İnkişafıvəBərpasıüzrə
DövlətXidmətivəAzərbaycan
Memarlarİttifaqınınbirgə
təşkilatçılığıilə“Gəncə-Daşkə-
sənvəQazax-Tovuziqtisa-
dirayonlarınıntarixiirsinin
qorunmasıvəşəhərsalmanın
inkişafı”adlıplenumukeçirilib.

Plenumda Memarlar İttifaqı
İdarə heyətinin sədri Elbay Qa
sımzadə,MədəniİrsinQorunma
sı,İnkişafıvəBərpasıüzrəDöv
lətXidmətinin rəisiAzadCəfərli,
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyə
tinin başçısı Seymur Orucov,
AzərbaycanMemarlıq və İnşaat
Universitetininrektoru,professor
GülçöhrəMəmmədova,eləcədə
memarlar,ekspertləriştirakedib.
Tədbir iştirakçıları öncə

ümummilli lider HeydərƏliyevin
şəhərin mərkəzində ucaldılmış
abidəsiniziyarətedib,önünəgül
dəstələriqoyublar.
İştirakçılarAğstafarayonHey

dərƏliyevMərkəzinin foyesində
“Müasir Azərbaycan memarlığı”
adlısərgiilətanış

 çıxış edən Memar
lar İttifaqı İdarə heyətinin sədri
ElbayQasımzadəölkəmizdə ta
rixi abidələrə, eləcə də müasir
memarlığın inkişafına göstəri
lən dövlət qayğısından danışıb.
Bildirib ki, bugünölkəmizin hər
yerindətarixiabidələrbərpakon
servasiyaedilir,yeniyeniparklar
açılır,binalartikilir.Vurğulayıbki,
busahədəmemarlarımızözsö
zünüdeməkdədir.
Ağstafa Rayon İcra Hakimiy

yətinin başçısı Seymur Orucov
rayonunşəhərsalmaənənələrin
dən söz açıb.Qeyd edib ki, ra
yondaaparılantikintiişləri

 Memarlıq və İn
şaatUniversitetinin rektoruGül
çöhrəMəmmədova tarixi abidə
lərin yerlərdə dayanıqlı inkişafa
təkanverməsiüçündahasəmə
rəliistifadəolunmasınınvacibliyi
ni qeydedib.Bildirib ki, bumə
sələdədövlət,bələdiyyələr,həm
də ayrıayrı maraqlı şəxslər sıx
əlaqədəişləməlidirlər.
Dövlət Xidmətinin rəisi Azad

Cəfərli regionda yerləşən tarixi
abidələr haqqında ətrafı məlu
matverib.Bildiribki,buregionda
9rayonvə ikişəhərüzrədövlət
tərəfindən qorunan daşınmaz
tarixmədəniyyətabidələrinin

arxeoloji, 24ü bağpark, monu
mental vəxatirəabidələri və8i
dekorativtətbiqi sənət nümunə
sidir.
Vurğulanıbki,Prezidentİlham

Əliyev tərəfindənmədəni irsimi
zin qorunması, bərpa və kon
servasiyası, eləcədə idarəolun
masındasəmərəliliyinartırılması
istiqamətində imzalanan fərman
vəsərəncamlarbusahəyəgös
tərilən diqqət və qayğının bariz
nümunəsidir.
Daha sonra Dövlət Şəhər

salma və Arxitektura Komitəsi
sədrinin müavini İlqar İsbatov,
“Keşikçidağ”DövlətTarixMədə
niyyətQoruğunundirektoruMu
saMursaquliyev,AMEAnınMe
marlıqvəİncəsənətİnstitutunun
şöbə müdiri Raihə Amənzadə
məruzələrlə çıxış ediblər. Mə
ruzələrdə GəncəDaşkəsən və
QazaxTovuziqtisadirayonların
damövcud olan tarixmədəniy
yətabidələrininqorunması,bər
paolunmaxüsusiyyətləri,eləcə
də müasir şəhərsalma tenden
siyalarının inkişafı məsələlərin
dəndanışıblar.
Sonda plenumun qətnaməsi

səsəqoyularaqqəbulolunub.
Tədbir iştirakçılarıdahasonra

Mədəniyyət

RMİSumqayıtşəhərƏh-
mədBakıxanovadına1nömrəli
UşaqincəsənətməktəbiFortepiano
şöbəsininşagirdiAyselEldarova

QazaxıstanınNur-Sultanşəhərində
onlaynformatdatəşkilolunan“British
GrandFestival”daQran-primüka-
fatınalayiqgörülüb.Müsabiqədə
şagirdinuğurluçıxışınagörəməktəbin
müəllimiMehbarəNurullayevaisə
təşəkkürnaməilətəltifedilib.

***
BərdəRMİnintabeliyindəkiBərdəşə

hər1nömrəliUşaqincəsənətməktəbinin
şagirdləri də həmin müsabiqədə iştirak
edərək diplomlarla, onların müəllimləri
isətəşəkkürnaməilətəltifolunublar.

***

SabirabadRMİ tərəfindənbu ilin ap
relindən“Həftəninkitabı”adlılayihəhə
yata keçirilir. Layihə çərçivəsində həm
yerli, həm də xarici yazarların müxtəlif
mövzularda kitabları “Həftənin kitabı”

olaraqseçilibvəregionalidarənin,həm
çinin idarənin tabeliyində fəaliyyətgös
tərənMKSlərinsosialşəbəkəhesabla
rındapaylaşılaraqgenişoxucukütləsinə
təqdimedilib.

***
AğdaşRMİAğdaşrayonMKSninşə

hər,qəsəbəvəkəndkitabxanafiliallarının
yerləşdiyibütünyaşayışməntəqələrində
26İyun–SilahlıQüvvələrGünümünasi
bətilə“Açıqkitabxana”aksiyasıkeçirilib.
Aksiyadakitabxanalarınfondlarındaolan
silahlıqüvvələrimizinqəhrəmanlıqlarına,
mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya həsr
olunmuşkitablarnümayişetdirilib.

***

GəncəRMİGəncəşəhərUşaq incə
sənət məktəbinin 2021/2022ci tədris
ilinin yekunlarına həsr olunmuş hesa
batkonsertikeçirilib.Konsertdənsonra
məktəbindirektoruTəvəkkülHüseynli il

ərzindəbeynəlxalqmüsabiqələrdəfərq
lənənmüəllimvəşagirdlərədiplom,fəxri
fərmanvətəşəkkürnamətəqdimedib.
Gəncə şəhər MKSnin Mərkəzi Kitab

xanasının Uşaq şöbəsi uşaqların asudə
vaxtlarınınsəmərəlitəşkili,onlarındünya
görüşününvəbilikdairəsiningenişlənmə
siməqsədilə“Yaytətilinikitablarlakeçirək”
başlığıaltındamütaliəgünükeçirib.

***
LənkəranRMİ Lerik rayonHeydərƏli

yev Mərkəzində 26 İyun – Narkomaniya
vəNarkobiznesəqarşıBeynəlxalqMüba
rizəGünüiləəlaqədarmaarifəndiricitədbir
keçirilib.Tədbirdə gənclərə asudə vaxtla
rını səmərəli dəyərləndirmələriməqsədilə
tövsiyələrverilib,zərərlivərdişlərdənuzaq
durmağınvacibolduğuvurğulanıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

İslam ölkələrinin nümayəndələri 
Şuşaya səfər ediblər

İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı(İƏT)TurizmNazirləriKonfransının
AzərbaycandakeçirilənXIsessiyası(27-29iyun)iştirakçılarının
işğaldanazadolunmuşərazilərəsəfəritəşkiledilib.İyunun
29-daİslamölkələrinintəmsilçiləriŞuşadaolublar.

İƏTinBaş katibiHisseinBrahimTaha,Özbəkistan,Pakistan,
İran,Qambiya, Niger,Malayziya, Sudan, Uqanda,Qabonun tu
rizm nazirləri, nazirmüavinləri, Ərəb TurizmTəşkilatının nüma
yəndələriŞuşaşəhərindəişğalmüddətindəermənivandalizminin
qurbanıolmuşAşağıGövhərağavəYuxarıGövhərağaməscidlə
rindəaparılanbərpavətəmirişləriilətanışolublar.
Səfər zamanı qonaqlara Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin tu

rizmimkanları,buradaturizmvərekreasiyazonasınınyaradılması
üçünmövcudpotensialhaqqındadaməlumatverilib.DövlətTurizm
AgentliyininsədriFuadNağıyevbuərazilərinturizmpotensialınınis
tifadəsiüçünŞuşaşəhərininturizminkişafstrategiyasınınvəDaşal
tınınturizminkişafkonsepsiyasınınhazırlandığınıdiqqətəçatdırıb.
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsiİdarəheyətininsədriMəftun

Abbasov tərəfindənŞuşanın tarixi,Vətənmüharibəsindənsonra
aparılanyenidənqurmavəbərpaişləri,şəhərdəkiİslamirsinəaid
abidələrhaqqındaətrafıinformasiyaverilib.
Qeydedəkki,İƏTTurizmNazirləriKonfransınınXIsessiyasının

iştirakçılarıFüzuliaeroportuilədətanışolublar.

Otuz ildən sonra ilk dəfə
Şuşa teatrı Şuşada tamaşa göstərib

1943-cüildəyaradılanvə1949-cuildərespublikada(eləcədə
ümumilikdəkeçmişSSRİməkanında)birsırarayonteatrları
iləbərabərfəaliyyətinidayandıranŞuşaDövlətMusiqiliDram
Teatrıbirdə1992-ciildə,artıqŞuşaşəhəriişğalolunandan
sonrafəaliyyətinibərpaetmişdi.BumüddətdəBakıdafəaliy-
yətgöstərən,2018-ciildənəsaslıtəmir-bərpaedilmişayrıca
binasıdaolanyaradıcıkollektiv,nəhayət,30ildənsonraazad
Şuşadailkdəfətamaşagöstərib.

MədəniyyətNazirliyivə“Veysəloğlu”ŞirkətlərQrupunaaidolan
“Araz” supermarketlər şəbəkəsinin birgə təşkilatçılığı ilə iyunun
29daŞuşaDövlətMusiqiliDramTeatrıdoğmaşəhərdəmillidra
maturgiyanın ilksəhnəəsərini–M.F.Axundzadənin “Sərgüzəşti
vəzirixaniLənkəran”tamaşasınınümayişetdirib.
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsinindədəstəkverdiyitamaşa

nümayişiaçıqhavadagerçəkləşib.

Milli mətbuatın banisinin 180 illiyi 
münasibətilə 

BuilAzərbaycanmillimətbuatınınbanisi,görkəmlimaarifçi,mü-
təfəkkirHəsənbəyZərdabinin(1842-1907)anadanolmasının180
illiyidir.Bumünasibətləölkəmizdəmüxtəliftədbirlərkeçirilir,maarif
vəmətbuatfədaisininxidmətləriminnətdarlıqlayadasalınır.

Xaçmaz RMİnin
tabeliyindəki Qusar
rayon Mərkəzi Kitab
xanasında da “Azər
baycan mətbuatının
banisi – Həsən bəy
Zərdabi”adlıtədbirke
çirilib, sərgi nümayiş
etdirilib.

*** 
AğstafaRMİninəhatəetdiyiTovuz rayonMərkəziKitabxana

sında“HəsənbəyZərdabi–180”mövzusundatədbirtəşkiledilib.
ÇıxışedənlərZərdabininAzərbaycanmədəniyyətvəmətbuatının
inkişafındaverdiyitöhfələrdəndanışıblar.Tədbirdəiştirakçılarey
niadlısərgiilətanışolublar.
Qazax rayon MKSnin E.Hüseynov adına Mərkəzi Kitabxanası

“Görkəmlitəbiətşünasalim”adlısərgitəşkiledib.SərgidəHəsənbəy
Zərdabininəsərlərivəhaqqındaolanmateriallarnümayişolunub.

270 yaşlı mədəniyyət paytaxtımız

AğcabədiRegionalMədəniyyətİdarə-
si(RMİ)AğcabədişəhərÜ.Hacıbəyli
adınaQarabağMuğamMərkəzində
“Şuşaİli”çərçivəsində“Muğamge-

cəsi”adlıkonsertproqramıkeçirilib.Kon-
sertiregionalidarəninəməkdaşları,rayon
ictimaiyyətininnümayəndələriizləyiblər.

***
Kürdəmir RMİ Kürdəmir Rayon TarixDi

yarşünaslıq Muzeyində “Şuşa Qarabağın
döyünənürəyidir”adlıtədbirkeçirilib.Tədbir
iştirakçılarına Şuşa şəhərinin qədim tarixin
dən,Qarabağınincəsənətimizə,mədəniyyə
timizəbəxşetdiyitarixişəxsiyyətlərdənsöh
bətaçılıb.Mədəniyyət işçilərimuzeyinsərgi
zalında“Şuşaİli”münasibətiləaçılansərgiyə
baxıblar.

***

GəncəRMİGoranboyrayonMehmanNa
zarovadınaQızılhacılıqəsəbəUşaqmusiqi
məktəbində“Şuşaİli”iləbağlıtədbirkeçirilib.
Tədbirdəkonsertproqramıtəqdimolunub.

***

İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon Heydər Əli
yevMərkəzi,rayonMKSvəDiniQurumlarla
İşüzrəDövlətKomitəsiŞamaxıbölgəsiüzrə
şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Şuşa İli”nə
həsrolunmuştədbirkeçirilib.ÇıxışlardaŞu
şanınAzərbaycanmədəniyyətinəvəədəbiy
yatınabəxşetdiyişəxsiyyətlərdəndanışılıb.

***
MasallıRMİMasallı rayonMərkəziKitab

xanasında “Şuşa mədəniyyətinin inciləri”
mövzusunda tədbirkeçirilib.Tədbirdəkitab

xananın direktoru Əlhəddin Nəzərov çıxış
edərək270yaşlıŞuşanınmədənizənginlik
lərindənsözaçıb.

***
AğstafaRMİnintəşəbbüsüiləkeçirilən“Ru

humuzunvətənidirŞuşa”adlı yaradıcılıqmü
sabiqəsinin final mərhələsi keçirilib. Müsabi
qədəidarəninəhatəetdiyirayonlarüzrəuşaq
musiqiməktəblərişagirdlərininmüxtəlifixtisas
larüzrə ifaları,uşaqlarınşeirqiraətidinlənilib,
rəsmqalereyalarıdərnəküzvlərininrəsməsər
lərinəbaxışkeçirilib.AğstafaşəhərH.Arifadına
Uşaqmusiqiməktəbindəkeçiriləntəltifolunma
mərasimində çıxış edənRMİnin rəisiNurəd
dinMehdiyevqalibləritəbrikedib,müsabiqənin
əhəmiyyətindəndanışıb.Sondaqaliblərəida
rəninfəxrifərmanlarıtəqdimolunub.

Vətən qəhrəmanlarını tanıyaq və tanıdaq

LənkəranRMİLənkəranşəhərHeydər
ƏliyevMərkəzindəVətənmüharibəsi
şəhidiOrxanQuluzadənindoğumgünü
iləəlaqədaranımmərasimikeçirilib.

Çıxışedənlərşəhidhaqqındaxatirələrini
bölüşüb,onundöyüşyolundansözaçıb-
lar.TədbirdəOrxanQuluzadəninşəxsi
əşyalarınınnümayişolunduğusərgiyə
baxışolub.

***
BiləsuvarRMİNeftçalarayonMərkəziKitab

xanasındaşairpublisistBədirəRzaHəsənqı
zının şəhidlərə həsr olunmuş “Nəfəsimiz Və
təndir”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.Təqdimatda
şəhidailələri,ziyalılarvəgəncləriştirakediblər.

***
MasallıRMİCəlilabadrayonGünəşlikənd

Mədəniyyətevivəkitabxanasınınəməkdaş
larıBirinciQarabağmüharibəsişəhidiVüqar
Niftullayevinailəsinəbaşçəkiblər.

***

QubanınÇartəpə kəndində torpaqlarımızın
azadlığıuğrundaşəhidlikzirvəsinəucalangi
zirÜrfanÇingizoğluMəmmədovunxatirəsini
əbədiləşdirmək məqsədilə bulaq kompleksi
istifadəyə verilib. Kompleksdə Ürfanla yana
şı,BirinciQarabağmüharibəsindəşəhidolan
Vətən övladlarının da xatirə lövhəsi yer alıb.
Ürfan Məmmədov 1994cü il iyunun 28də
Çartəpəkəndindəanadanolub.2017ci ildən
ordu sıralarındamüddətdən artıq həqiqi hər
bixidməthərbiqulluqçusukimifəaliyyətgös
tərib. Qəhrəman gizir Vətən müharibəsində

Suqovuşan və Talış istiqamətində döyüşlərə
qatılıb.Sentyabrın28dəTalışkəndindəşəhid
likzirvəsinəucalıb.Ölümündənsonra“Vətən
uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” və “Suqovuşanın
azadolunmasınagörə”medallarıilətəltifedi
lib.ÜrfanınəmisiMaisMəmmədovisəBirinci
Qarabağmüharibəsişəhididir.

***

ŞəkiRMİŞəki şəhərHeydərƏliyevMər
kəzindəMədəniyyətNazirliyi,“İctimai”TVvə
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”Kinostu
diyasının birgə istehsalı olan “Görünməyən
qəhrəmanlar.27sentyabr”adlısənədlifilmin
nümayişikeçirilib.ŞəkiRMİninrəisivəzifə
siniicraedənTərlanNəsibovvədigərqonaq
larfilmiizləyiblər.

***
Sumqayıt RMİ Xızı rayon nümayəndəli

yinin əməkdaşları Vətən müharibəsi şəhidi
ElnurAğaəhmədovunailəsiniziyarətediblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin15say

lıkitabxanafilialıAzərbaycanınMilliQəhrə
manı, Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi
Malik Əsədovun (19621992) anadan ol
masının60 illiyi iləəlaqədar “Qəhrəmanla
rı tanıyaqvə tanıdaq”başlığıaltında tədbir
keçirib.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər
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