
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na uy ğun 
ola raq, iyu lun 5-də Baş na zir Əli 
Əsə do vun və Pre zi dent Ad mi nist-

ra si ya sı nın, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də mə-
sə lə lə rin mər kəz ləş di ril miş qay da da həl li 
məq sə di lə ya ra dıl mış Əla qə lən dir mə Qə-
rar ga hı nın rəh bə ri Sa mir Nu ri ye vin baş-
çı lı ğı al tın da aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nın 
rəh bər şəxs lə rin dən iba rət he yət iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə rə sə fər edib.

Baş na zir və Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı-
nın rəh bə ri nin baş çı lıq et di yi he yət əv vəl cə 
Tər tər ra yo nu nun Su qo vu şan qə sə bə sin də 
Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin şə rə fi  nə ucal-
dıl mış abi də ni zi ya rət edib, şə hid lə rin xa ti rə-
si bir də qi qə lik sü kut la yad olu nub.

Son ra “Su qo vu şan-1” Su Elekt rik Stan si ya-
sı və Su qo vu şan su an ba rı na ba xış ke çi ri lib, 
“Azə re ner ji” ASC-nin pre zi den ti Ba ba Rza-
yev və Me liora si ya və Su Tə sər rü fa tı ASC-
nin səd ri Zaur Mi ka yı lov tə rə fi n dən Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin tap şı rıq la rı ilə 
bağ lı gö rü lən iş lər ba rə də mə lu mat lar ve ri lib. 

Döv lət Tu rizm Agent li yi səd ri nin müavi ni Aza-
də Hü sey no va Su qo vu şan qə sə bə si nin tu rizm 
in ki şaf kon sep si ya sı ba rə də mə ru zə edib.

He yət Su qo vu şan qə sə bə sin də tu rizm tə yi-
nat lı fər di ev lər də apa rı lan tə mir-bər pa iş lə ri 
ilə də ta nış olub. Qa ra bağ iq ti sa di ra yo nu na 

da xil olan iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də 
(Şu şa ra yo nu is tis na ol maq la) Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin xü su si nü ma yən-
də si Emin Hü sey nov gö rü lən iş lər ba rə də 
mə lu mat ve rib.
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səh. 4

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri necə gedir?
Dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət heyət vəziyyətlə yerində tanış olub

Azərbaycanlı rəssamların əsərləri 
Londonda nümayiş olunur

Azər bay can-Bö yük Bri ta ni ya dip lo ma tik əla qə lə ri nin 30 il li yi 
mü na si bə ti lə Lon don da kı Yu nus Əm rə İns ti tu tun da “The Art of 
Dip lo macy” (“Dip lo ma ti ya sə nə ti”) ad lı sər gi açı lıb. 

“Dir çə liş” Gənc lə rin So sial-Psi xo lo ji Reabi li ta si ya Mər kə zi tə-
rə fi n dən təş kil edi lən sər gi də 22 azər bay can lı rəs sa mın 56 əsə ri 
yer alıb.

Mər kə zin di rek to ru İs lam Bax şə li yev Azər bay can mə də niy yə ti-
nin Lon don da və di gər öl kə lər də ta nı dıl ma sı nın əhə miy yə tin dən 
da nı şıb, in di yə dək Av ro pa nın 20-yə qə dər öl kə sin də sər gi lər ke-
çi ril di yi ni de yib. O, sər gi nin təş ki lin də dəs tə yə gö rə Azər bay ca nın 
Bö yük Bri ta ni ya da kı Sə fi r li yi nə və Yu nus Əm rə İns ti tu tu na tə şək-
kür edib.

Sə fi r li yi mi zin mü şa vi ri Rə şad Va hab za də öl kə mi zin  mə də niy-
yə ti ni təm sil və təb liğ edən bu cür təd bir lə rin əhə miy yə ti ni vur-
ğu la yıb.

Sər gi iyu lun 8-dək da vam edə cək.

Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan 
arasında sülh üçün səylərini davam etdirir

Av ro pa İt ti fa qı Er mə nis tan və Azər bay can ara sın da mü na si-
bət lə rin nor mal laş dı rıl ma sı, sülh mü qa vi lə si nin im za lan ma sı, 
sər həd lə rin de li mi ta si ya sı və nəq liy yat-kom mu ni ka si ya xət lə ri-
nin açıl ma sı is ti qa mə tin də səy lə ri ni da vam et di rə cək.

Bu ba rə də Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi den ti Şarl Mi şel iyu-
lun 4-də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev lə te le fon söh bə tin-
də de yib.

Söh bət za ma nı Brüs sel gün də li yi nə aid mə sə lə lər mü za ki rə 
olu nub. Şarl Mi şel Cə nu bi Qaf qaz da sa bit lik, sülh və təh lü kə siz li-
yin tə min olun ma sı nın Av ro pa İt ti fa qı üçün va cib li yi ni vur ğu la yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi den ti Şarl 
Mi şe lin tə şəb bü sü və iş ti ra kı ilə ke çi ril miş üç tə rəfl  i gö rüş lə ri, bu 
çər çi və də əl də olun muş ra zı laş ma la rı qeyd edə rək, öl kə mi zin 
Er mə nis tan ilə Azər bay can ara sın da mü na si bət lə rin nor mal laş-
dı rıl ma sı və sülh mü qa vi lə si nin im za lan ma sı, sər həd lə rin de li mi-
ta si ya sı və de mar ka si ya sı, nəq liy yat-kom mu ni ka si ya xət lə ri nin 
açıl ma sı is ti qa mə tin də da nı şıq la rın real nə ti cə lə rə gə ti rib çı xa ra-
ca ğı na ümid var ol du ğu nu ifa də edib.

Nazirlikdə Macarıstan səfi ri ilə görüş
Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Ma ca rıs ta nın Azər bay can-
da kı sə fi ri Vik tor Se der ken yi ni dip lo ma tik fəaliy yət müd də ti nin 
bit mə si ilə əla qə dar qə bul edib.

Gö rüş də iki öl kə ara sın da mə də ni əmək daş lıq, gə lə cək də əla-
qə lə rin in ki şa fı na töh fə ve rə bi lə cək, xalq la rı mı zın mə də ni ir si nin 
təb li ğin də rol oy na ya caq la yi hə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa-
rı lıb.

səh. 3

“Mədəni gənclik” layihəsinə
yekun vuruldu

Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən “Mə  də  ni 
gənc  lik” la  yi  hə  si ba  şa ça  tıb.

Bu mü na si bət lə Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də mə də niy yət na zi ri-
nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev və uni ver si te tin  rek to ru El çin Ba-
ba ye vin tə lə bə lər lə gö rü şü ke çi ril di.

səh. 7

Mədəniyyət siyasəti böhranlar dövründə
Ru mı ni ya nın pay tax tı Bu xa rest də Mə də niy yət Si ya sə ti və Tə-
ma yül lə ri Kom pen diumu As so siasi ya sı nın 5-ci as samb le ya sı, 
“Mə də niy yət və mə də niy yət si ya sə ti böh ran lar döv rün də” ad lı 
bey nəl xalq konf rans və kom pen dium eks pert lə ri nin il lik gö rü-
şü təş kil olu nub.

As  so  siasi  ya  ilə Ru mı ni ya nın Mə də ni Təd qi qat lar və Tə lim lər üz-
rə Mil li İns ti tu tu nun bir gə ke çi r di yi təd bir lər də Mə də niy yət Na zir li yi 
də təmsil olunub.

səh. 3

7-9 iyul ta ri xin də Şə ki də XI 
“İpək Yo lu” Mu si qi Fes ti va lı 
ke çi ri lə cək. 2010-cu il də əsa sı 
qo yu lan fes ti val ikiil lik məc-
bu ri fa si lə dən son ra ye ni dən 
mu si qi se vər lə ri bir ara ya 
gə ti rə cək.

İyu lun 4-də Azər bay can Bəs-
tə kar lar İt ti fa qın da (ABİ) ke çi-
ri lən mət buat konf ran sın da la-
yi hə nin ta ri xin dən söz açıl dı, 
növ bə ti fes ti va lın proq ra mı ba-
rə də mə lu mat ve ril di.

ABİ-nin səd ri, fes ti va lın bə-
dii rəh bə ri, Xalq ar tis ti, pro fes-
sor Fi rən giz Əli za də bil dir di ki, 
2020 və 2021-ci il lər də pan de-
mi ya sə bə bin dən ke çi ril mə yən 
fes ti val, nə ha yət, işi ni bər pa 
edir. “İpək Yo lu” fes ti va lı bu il 

on bi rin ci də fə Şə ki də ke çi ri lə-
cək.

Qeyd olun du ki, mu si qi bay ra-
mı hər də fə ye ni ide ya lar la zən-

gin lə şir. Bu də fə fes ti val bir az 
fərq li for mat da təq dim olun sa 
da, əsas məq səd qo ru nub sax-
la nı lır: “Bil di yi niz ki mi, 10 fes ti-

va lı bö yük uğur la ke çir mi şik. Bu 
fes ti val lar da 36 öl kə dən kol lek-
tiv lər, ta nın mış  mu si qi çi lər, mu-
si qi şü nas alim lər iş ti rak edib lər. 
Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi, 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı 
və Şə ki Şə hər İc ra Ha ki miy yə-
ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə müx-
tə lif mə də niy yət lə rin fü sun kar 
tə biət qoy nun da qo vuş du ğu 
mə kan da ye nə də Azər bay-
can və dün ya mu si qi sə nə ti nin 
par laq nü mu nə lə rin dən iba rət 
rən ga rəng kon sert proq ram la-
rı təq dim edi lə cək. La kin buil ki 
fes ti va lın ke çi ril mə si nə qı sa za-
man ər zin də qə rar ve ril di yi nə 
gö rə xa ri ci öl kə lər dən kol lek-
tiv lə rin də vət edil mə si müm kün 
ol ma dı”.

davamı səh. 2-də

Musiqinin “İpək Yolu” yenə Şəkidən keçəcək

İslam Dünyası İrsi Siyahısında 34 ölkədən 
473 tarix-mədəniyyət nümunəsi var

2019-2021-ci il lər də İs lam 
Dün ya sı Təh sil, Elm və Mə-
də niy yət Təş ki la tı nın (ICES CO) 
nəz din də fəaliy yət gös tə rən 
İs lam Dün ya sı İrs Ko mi tə si 
(IWHC) ümu mi lik də 350 ta ri xi 
mə də niy yət abi də si ni İs lam 
Dün ya sı İr si Si ya hı sı na (IWHL) 
da xil edib.

ICES CO-nun Baş di rek to ru 
Sa lim bin Mə həm məd əl-Ma-
lik bu ba rə də iyu lun 4-də İs lam 
Dün ya sı İrs Ko mi tə si nin Ra bat-
da (Mə ra keş), təş ki la tın qə rar-
ga hın da ke çi ri lən 10-cu ic la-
sın da bil di rib. O vur ğu la yıb ki, 
təş ki lat İs lam dün ya sın da mə-

də ni irs abi də lə ri nin qey diy ya tı 
ilə ya na şı, on la rın mü ha fi  zə si ni 
də priori tet və zi fə he sab edir. Bu 
məq səd lə ICES CO-ya üzv öl kə-
lə rin mü tə xəs sis lə ri üçün tə lim 
kurs la rı təş kil olu nur, təc rü bə 
mü ba di lə si apa rı lır.

İs lam Dün ya sı İrs Ko mi tə si nin 
səd ri Va lid əl-Seyf təş ki la ta üzv 
öl kə lər də qey də alın mış irs abi-
də lə ri nin qey diy ya tı pro se sin dən 
bəhs edib, İs lam öl kə lə rin də ta-
ri xi abi də lər dən iba rət xə ri tə nin 
tər tib edil di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Ko mi tə nin ic la sın da İs lam 
Dün ya sı İr si Si ya hı sı na əla və 
edi lə cək mə də ni irs abi də lə ri ilə 
bağ lı he sa bat da təq dim olu nub. 

141 ta ri xi mə ka nın və mə də-
ni ele men tin İs lam Dün ya sı İr si 
Si ya hı sı na (il kin və ye kun si ya-
hı lar) da xil et mək qə ra ra alı nıb. 
Be lə lik lə, IWHL-də ümu mi nü-
mu nə sa yı 34 öl kə dən 473 ta ri xi 
mə kan və mə də niy yət ele men-
ti nə ça tıb. O cüm lə dən 49 ele-
ment (21 ta ri xi yer və 28 mə də ni 

ele ment) ye kun si ya hı ya sa lı nıb.
Xa tır la daq ki, 2019-cu il də 

Azər bay can dan İçə ri şə hər (Qız 
qa la sı və Şir van şah lar sa ray 
komp lek si ilə bir lik də), Şə ki nin 
ta ri xi mər kə zi (Xan sa ra yı ilə 
bir lik də) və Qo bus tan qa yaüs tü 
rəsm lə ri də İs lam Dün ya sı İr si 
Si ya hı sı na da xil edi lib.

Tarixi torpaqlarımızdakı irs: İrəvandan Zəngəzuradək 

İ
yu lun 4-də “Ta ri xi Azər bay can tor-
paq la rın da kı mad di-mə də ni ir si miz” 
ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. So sial 
Təd qi qat lar Mər kə zi (STM) tə rə fin dən 
ər sə yə gə ti ri lən ki tab da er mə ni lə rin 
Cə nu bi Qaf qa za küt lə vi kö çü rül mə si, 
ta ri xi tor paq la rı mız da mad di-mə də ni 
ir sin er mə ni lər tə rə fin dən qəsb edil-
mə si, 1988-1989-cu il lər de por ta si ya sı 
ba rə də ət raf lı söz açı lır.

Təq di mat mə ra si min də çı xış edən So-
sial Təd qi qat lar Mər kə zi İda rə He yə ti nin 
səd ri Za hid Oruc bil di rib ki, Və tən mü ha-
ri bə sin də Qə lə bə tək cə gə lə cə yi mi zə de-
yil, həm də keç mi şi mi zə, ta ri xi mi zə həs sas 
mü na si bə tə, onu ye ni dən qiy mət lən dir mə yə 
für sət lər ya ra dır. Bu Zə fər sa yə sin də ye ni 

si ya si kim lik qa za nan xal qı mız in di İrə va na 
və Zən gə zu ra, Göy çə yə və bü tün ta ri xi tor-

paq la ra ge dən yol la rı in şa edir, ço xəsr lik 
qan yad da şı nı qay ta rır və mə də ni-mə nə vi 
in ti ba hı nın ye ni mər hə lə si nə qə dəm qo yur. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin “İrə va na qa yı da-
ca ğıq, la kin dinc yol la” ça ğı rı şı hər han sı 
sülh ra zı laş ma la rı nı ger çək ləş dir mək üçün 
tak ti ki təz yiq pla nın dan çox, uza ğa ge dən 
st ra te ji döv lət kur su dur. 

Vur ğu la nıb ki, “Ta ri xi Azər bay can tor paq-
la rın da mad di-mə də ni ir si miz” ki ta bı tək cə 
ha zır kı Er mə nis tan da azər bay can lı la ra 
məx sus ir sin məhv edil mə si və yer üzün-
dən si lin mə si nin miq ya sı nı, sta tis ti ka sı nı 
gös tər mir, həm də abi də lə rin da şı dı ğı yad-
da şı, əf sa nə lə ri, inanc və he ka yə lə ri on la-
rın pas por tu, ru hi və fi  zi ki kim li yi ilə ye ni-

dən bər pa edir.
davamı səh. 3-də
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