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“Şuşaİli”iləbağlıMədəniyyətNazirliyinin
təşkiletdiyimuğamfestivalındaIye
rinqaliblərindən–SabirabadRegional
Mədəniyyətİdarəsinin(RMİ)Sabirabad
şəhərÜ.HacıbəyliadınaUşaqmusiqi
məktəbininşagirdiƏliAğazadə,eləcə
dəşagirdinmüəllimiSəmədSəmədov
SabirabadRayonİcraHakimiyyətininfəxri
fərmanıilətəltifedilib.Mərasimdəçıxış
edənRMİninrəisiFəridQurbanzadəvə
başqalarımüsabiqəninəhəmiyyətindən
danışıb,Sabirabadıtəmsiledənşagir
dinqalibgəlməsiniönəmlihadisəkimi
qiymətləndiriblər.

***
GəncəRMİNaftalanşəhərHeydərƏliyev

Mərkəzinin dəstəyi və şəhər Uşaq musiqi

məktəbinin təşkilatçılığı ilə “Əziz Şuşa, sən
azadsan!”adlıtədbirkeçirilib.GəncəRMİ-nin
rəisiVasifCənnətovundaiştiraketdiyitədbir-
dəməktəbinşagirdvəmüəllimlərindənibarət
xor kollektivinin ifasında bəstəkarmahnıları
alqışlarlaqarşılanıb.

***
XaçmazRMİ-nintəşkilatçılığıiləŞabranra-

yonMədəniyyətMərkəzində“Şuşaİli”nəhəsr
edilmiş“Qarabağıntacı–Şuşa”mövzusunda
regional tədbir keçirilib. İlk olaraq açıq səma

altındatəşkiledilmişkitab,rəsmvədekorativ-
tətbiqisənət,ocümlədənmətbəxnümunələri-
ninsərgisinəbaxışkeçirilib.RMİ-ninrəisiVüsal
Hüseynovçıxışındaqeydedibki,bənzərsizta-
rixigörkəminivəformalaşdırdığıözünəməxsus
mühitihəmişəqoruyubsaxlayanŞuşayetirdiyi
böyük şəxsiyyətləri ilə ədəbi-mədəni, elmi və

ictimai fikir salnaməmizə əlamətdar səhifələr
yazıb.Tədbirregiondafəaliyyətgöstərənxalq
teatrıvədramdərnəklərinin, folklorvəmusiqi
kollektivlərininçıxışlarıilədavamedib.

***

ŞəmkirRMİ-ninDaşkəsənrayonuüzrənü-
mayəndəliyinin təşəbbüsü,Daşkəsən rayon
Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
gəncşairEtibarHəsənzadənin“Şuşa–Zə-
fərinzirvəsi”adlıvideokompozisiyasınıntəq-
dimatı keçirilib.DaşkəsənRayon İcraHaki-
miyyətininbaşçısıƏhədAbıyevgəncyazarın
yaradıcılıq fəaliyyətindəndanışıb,onagələ-
cək işlərində uğurlar arzulayıb.Daha sonra
“Şuşa–Zəfərinzirvəsi” videokompozisiyası
nümayişolunub.Məktəblilərinifasındaşairin
“Şuşam”, “Bayrağım”, ”Azərbaycan” şeirləri
səsləndirilib.

Mədəniyyət müəssisələrində “Şuşa İli” davam edir

“Yay məktəbi” – bilgi və əyləncə bir arada

SumqayıtRMİ,TəhsilNazirliyi,Sumqa
yıtşəhər,AbşeronvəXızırayonicra
hakimiyyətlərinindəstəyivəAbşeron
XızıRegionalTəhsilİdarəsinin(RTİ)

təşkilatçılığıilə“Yayməktəbi”ninyekunu
nahəsrolunmuştədbirkeçirilib.

Xızı rayonundaümummilli liderHeydərƏli-
yevin adını daşıyan parkda keçirilən tədbirdə
MilliMəclisindeputatıMüşfiqMəmmədli,Xızı-
nınicrabaşçısıXəzərAslanov,SumqayıtRMİ-

nin rəisi Rəşad Əliyev, Abşeron-Xızı RTİ-nin
müdiri İlhamə Abdullayeva, Sumqayıt şəhər,
AbşeronvəXızırayonlarıüzrə600-dənçoxşa-
gird,təhsilişçilərivəvalideynləriştirakediblər.
İştirakçıları salamlayanAbşeron-XızıRTİ-

ninmüdiri İlhaməAbdullayeva “Yayməktə-
bi”ninəhəmiyyətindənsözaçıb.Sonratədbir
iştirakçıları şagirdlər tərəfindən hazırlanmış
müxtəlifmövzulustendlərəbaxışkeçiriblər.
Şagirdlərin birgə intellektual və əyləncəli

proqramıtədbir iştirakçılarınınmarağınasə-
bəbolub.

***
SabirabadRMİdəaidiyyətitəşkilatlarlabir-

likdə “Əylənək,öyrənək,dincələk”devizi ilə
“Yayməktəbi”təşkiledib.Layihəninməqsədi
məktəblilərin yay tətilini səmərəli keçirməsi-
nin istiqamətləndirilməsi,gəncnəslinvətən-
pərvərlik ruhunun inkişafı, mədəni və intel-
lektualsəviyyəsininformalaşmasıdır.

Hacıqabul rayon MKS-nin direktoru Döv-
ranHəsənovtədbiriaçaraq“Yayməktəbi”nin
üzvlərinə uğurlar arzulayıb. Sonra musiqi
nömrələri  təqdimolunub.SondaSabirabad
RMİ-ninrəisiFəridQurbanzadəçıxışedərək
layihəninəhəmiyyətinivurğulayıb, təşkilatçı-
laraminnətdarlığınıbildirib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Şuşa adından istifadə müvafiq qurumun 
razılığı ilə mümkün olacaq

AzərbaycanRespublikasınınqanunlarıiləvəmüvafiqdövlət
qurumutərəfindənmüəyyənedilənhallaristisnaolmaqla,
qalanhallarda“Şuşa”sözündən(“Şuşa”sözüolansözbirləş
məsindən)istifadəyəyalnızmüvafiqicrahakimiyyətiorqanının
müəyyənetdiyiorqanın(qurumun)razılığıiləyolveriləcək.

Bununla bağlı mü-
vafiq müddəa “Azər-
baycanın mədəniyyət
paytaxtı–Şuşaşəhə-
ri haqqında” qanuna
ediləndəyişiklikdəək-
sinitapıb.
“ A z ə r b a y c a n ı n

mədəniyyət paytax-
tı –Şuşa şəhəri haq-
qında” Azərbaycan
Respublikasının Qa-

nunu 2021-ci il 31may tarixində qəbul olunub. Sözügedən qa-
nundadəyişiklikedilməsibarədəMilliMəclisin13may2022-ci il
tarixindəqəbuletdiyiqanunPrezidentİlhamƏliyevtərəfindənim-
zalanaraq1iyul2022-ciiltarixindəqüvvəyəminib.
Qanunaedilən3-1-cimaddəyə(Şuşaşəhərininadındanistifa-

dəedilməsi)əsasən,AzərbaycanRespublikasınınqanunlarıiləvə
müvafiqicrahakimiyyətiorqanınınmüəyyənetdiyiorqan(qurum)
tərəfindənmüəyyənedilənhallar istisnaolmaqla,aşağıdakıhal-
larda“Şuşa”sözündən(“Şuşa”sözüolansözbirləşməsindən)is-
tifadəyəyalnızmüvafiqicrahakimiyyətiorqanınınmüəyyənetdiyi
orqanın(qurumun)razılığıiləyolverilir:
hüquqi şəxslərin, o cümlədənmedia subyektlərinin adlarında;

mükafatların və təltifərin adlarında; yerli, ölkə və ya beynəlxalq
səviyyəli tədbirlərin,ocümlədən idmanvədigər yarışların, kon-
sertlərin,festivalların,sərgilərin,konfransların,seminarlarınadla-
rında;kommersiyavə reklamməqsədilə;əmtəənişanlarındavə
coğrafigöstəricilərdə.
Bununla yanaşı, yuxarıda nəzərdə tutulan hallarla bağlı Şuşa

ŞəhəriDövlətQoruğuözadındanvərəsmi“Şuşa”adındanistifa-
dəetməkdəmüstəsnahüquqamalikdir.
 “Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı –Şuşaşəhəri haqqında”

qanunun icrası ilə bağlı digər mövcud qanunvericilik aktlarına
dazəruridəyişiklikləredilib.AzərbaycanRespublikasınınŞəhər-
salma vəTikintiMəcəlləsində, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”,
“Tarix vəmədəniyyət abidələrininqorunması haqqında”, “Bədən
tərbiyəsivəidmanhaqqında”,“Mədəniyyəthaqqında”və“Reklam
haqqında”qanunlardadəyişiklikedilməsibarədəMilliMəclistərə-
findən13may2022-ciiltarixindəqəbuledilənqanundövlətbaşçı-
sıtərəfindənimzalanaraq1iyul2022-ciiltarixindəqüvvəyəminib.

Gəncədə “Türkiyə-Azərbaycan 
qardaşlıq gecəsi”

GəncəRMİ,TürkiyəninGəncədəkiBaşKonsulluğu,“MGM
Group”və“HAKAS”şirkətlərinintəşkilatçılığı,GəncəŞəhərİcra
Hakimiyyətinindəstəyiilə“TürkiyəAzərbaycanqardaşlıqgecə
si”adlıkonsertproqramıkeçirilib.Konsertdəqonaqqismində
tanınmıştürkiyəlimüğənni,bəstəkarUğurIşılakiştirakedib.

KonsertproqramındanəvvəlGəncəŞəhərİcraHakimiyyətində
qonaqlagörüşolub.SonraUğur IşılakVətənmüharibəsi zama-
nıGəncəninErmənistansilahlıqüvvələritərəfindənraketatəşinə
məruzqaldığıəraziyəbaşçəkib,buradahəlakolanlarınxatirəsinə
ehtiramınıbildirib.QonaqhəmçininNizamiGəncəviMəqbərəsini
vəNuruPaşanınEv-Muzeyinidəziyarətedib.

“Türkiyə-Azərbaycanqardaşlıqgecəsi”adlıkonsertproqramıöl-
kəmizinərazibütövlüyüuğrundacanınıfədaedənşəhidlərimizin
əzizxatirəsininbirdəqiqəliksükutlayadedilməsiiləbaşlayıb.
GecədəGəncəDövlətFilarmoniyasınınsolistləri –Xalqartisti

Sevinc İbrahimova, Əməkdar artist Kəmalə Tağızadə, Əməkdar
mədəniyyətişçisiMehparəCəfərova,digərsolistlərPərvanəRüs-
təmova,İslamƏlizadə,RövşənMəmmədovvəbaşqalarımaraqlı
repertuarlaçıxışediblər.“Göygöl”DövlətMahnıvəRəqsAnsamb-
lınınifasındanümayişolunanrəqsproqramıtamaşaçılarınzövqü-
nüoxşayıb.
Konsertin ikinci hissəsində türkiyəli müğənni Uğur Işılak səh-

nədəyerinialıb.Sənətçininifasıtamaşaçılartərəfindənalqışlarla
qarşılanıb.Sözvəmusiqisiözünəaidolan“AzərbaycanTürkiyədir
–TürkiyəAzərbaycan”türküsüisəböyükcoşquyaradıb.
Sondasənətçigöstərdikləriistimünasibətəvəqonaqpərvərliyə

görəgəncəlilərətəşəkkürünübildirib.

Regional idarənin əməkdaşları üçün 
təlimlər keçirilib

MədəniyyətNazirliyi
Aparatınınəməkdaş
larıtərəfindənBərdə
RegionalMədəniyyət
İdarəsininəmək
daşları,həmçinin
idarənintabeliyində
fəaliyyətgöstərən
müəssisələrinrəhbər
vəzifəlişəxslərivə
mütəxəssisləriüçün

2830iyuntarixindətəlimlərkeçirilib.

NazirliyinSənədvəvətəndaşlarlaişşöbəsininmüdiriİsmayılƏb-
düləzimov,İnsankapitalınınidarəedilməsişöbəsininDövlətqulluğu
sektorununmüdiriEminQarayevvəsektorunaparıcıməsləhətçisi
ArazƏlizadətərəfindənaparılantəlimlərzamanıiştirakçılaradövlət
qulluğuetikası,etikdavranışqaydalarınınpozulmasınagörəmə-
suliyyət, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri, bu
barədəmüraciətlərəbaxılması,korrupsiyarisklərininmüəyyənedil-
məsi,dövlətqulluqçularınıncarifəaliyyətinənəzarətinhəyatakeçi-
rilməsi,əməkqanunvericiliyi,dövlətqulluğuvəs.məsələlərhaq-
qındaətrafıməlumatlarverilib.
Təlimlərdəümumilikdə139nəfəriştirakedib.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

İsmayıllıRMİQəbələrayonMədəniyyət
MərkəzininCığatellikəndMədəniyyət
evininnəzdindəfəaliyyətgöstərən“Gül
buta”folklorqruputərəfindən“Xanqızı
Natəvanpoeziyası”adlıtədbirkeçirilib.
Görkəmlişairənin190illiyinəhəsrolunan
tədbirdəXurşidbanuNatəvanınhəyat
vəyaradıcılığıhaqqındaməlumatverilib,
poeziyasındannümunələrsəsləndirilib.

***
KürdəmirRMİKürdəmirrayonHeydərƏli-

yev Mərkəzində regional idarənin yanında
fəaliyyətgöstərənMədəniyyətşurasınınicla-
sıkeçirilib.İclasdaşuraüzvləri,rayonnüma-
yəndələri,müəssisərəhbərləriiştirakediblər.

***

BiləsuvarRMİSalyan rayonHeydərƏliyev
Mərkəzində təqaüddə olan mədəniyyət işçi-
ləri ilə “Nəsillərin görüşü” adlı tədbir keçirilib.
TədbirdəMilliMəclisindeputatıJaləƏhmədo-
va,SalyanRayonİcraHakimiyyətibaşçısının
müaviniRəşadCəbrayılov,BiləsuvarRMİ-nin
rəisiƏlisultanSadıxovvədigərləriçıxışediblər.
SondaSalyanınmədənihəyatınıvəincəsənət
uğurlarınıəksetdirənfilmnümayişolunub.

***
LənkəranRMİAstara rayonMərkəziKitab-

xanasının təşkilatçılığı ilə səyyar kitabxana
xidmətitəşkiledilib.Xidmətzamanıtarixə,mil-
li-mənəvi dəyərlərimizə, bədii ədəbiyyatımıza,
mədəniyyətimizədairkitablarnümayişolunub.

***
MasallıRMİMasallı rayonMərkəziKitab-

xanasında “Cəsur və fədakar Azərbaycan
polisi”mövzusundatədbirkeçirilib.Tədbirdə
kitabxananın direktoru Əlhəddin Nəzərovun
çıxışıdinlənilib.

***
Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində2 iyul–AzərbaycanPolisiGü-
nünə həsr olunmuş tədbir təşkil olunub.

Tədbirdə “Əsl Azərbaycan polisi necə ol-
malıdır?”,“Polisinhəyatımızdanəkimirolu
var?” və s. suallar ətrafında gənclərlə dis-
kussiyaaparılıb.

***
ŞəkiRMİ-nin rəisi vəzifəsini icra edənTər-

lanNəsibovŞəkişəhərMKS-ninvəfiliallarının
əməkdaşları ilə görüş keçirib. Görüşdə iclas
iştirakçılarınınproblemlərivətəklifəridinlənilə-
rəkonlarınicrasıüçünlazımiqeydlərgötürülüb.

QaxrayonMKS-ninşəhər1saylıkitabxana
filialı “Okimdir?adlıəyləncəliviktorina təşkil
edib.Viktorinadaməktəblilərüçkomandaşək-
lində iştirakediblər. “Okimdir?” rubrikasında
onlara müdriklərdən kəlamlar, tapmacalar,
uşaqlar üçün yazılmış şeir və hekayələrin
müəllifərivənitqinkişafınıformalaşdıranəy-
ləncəli,məntiqlisuallartəqdimolunub.

***
AğstafaRMİAğstafarayonHeydərƏliyev

Mərkəzində“Narkomaniyayaqarşımübarizə
sağlamhəyata təminatdır”adlı tədbirkeçiri-
lib.Çıxışlarda sağlamhəyat tərzinin cəmiy-
yətdə,xüsusiləgənclərarasındatəbliğiüçün
yeniyetməvəgənclərarasındabəşəribəlaya
qarşıdüzgünmaarifəndiricitədbirlərininten-
sivhalalmasınınzəruriliyibildirilib.

TovuzrayonMKS-ninUşaqkitabxanasında
yaytətiliərzindəödənişsizvəkönüllüəsaslar-
la“Kitabsəninilkdostundur”adlı“Yayməktə-
bi”təşkiledilib.Aksiyanınməqsədioxucuların
mütaliə bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi,
elmiinkişafarınınümumiləşdirilməsidir.

***
GəncəRMİKəlbəcərrayonMKS-ninUşaq

şöbəsi uşaqların asudə vaxtlarının səmərə-
li təşkili,onlarınkitabamaraqlarınıartırmaq
məqsədiləKəlbəcərrayonMədəniyyətSara-
yınınhəyətindəkitabsərgisitəşkiledib.

***

GəncəRMİ,GəncəŞəhərİcraHakimiyyə-
tinindəstəyivə “Cavadxan”Tarix-Mədəniy-
yət Fondunun təşəbbüsü ilə Gəncə Dövlət
Filarmoniyasında yazıçı-dramaturq, Əmək-
dar jurnalistNüşabəMəmmədlininyaradıcı-
lıqgecəsikeçirilib.
ŞəhərinicrabaşçısıNiyaziBayramovçıxış

edərək dövlət tərəfindən ölkəmizdə, eləcə
dəGəncədəmədəniyyətsahəsinəgöstərilən
diqqətvəqayğıdansözaçıb.GəncəRMİ-nin
rəisi Vasif Cənnətov, Türkiyənin Gəncədəki
baş konsulu Zeki Öztürk və digər qonaqlar
NüşabəMəmmədlininhəyatvəyaradıcılığın-
dandanışıblar.
Gəncənin ictimai-mədəni həyatında sə-

mərəli fəaliyyətinəgörəyazıçı-dramaturqa
şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəkkürnaməsi
və “Cavad xan” Tarix-Mədəniyyət Fondu-
nuntəsisetdiyi“Cavadxan”ordenitəqdim
edilib.
Filarmoniya solistlərinin konsert proqramı

ilə davam edən tədbirin sonunda Nüşabə
Məmmədli yaradıcılıq gecəsinin təşkilində
əməyikeçənhərkəsətəşəkkürünübildirib.

***

BərdəRMİ-nintəşkilatçılığıiləTərtərrayon
HeydərƏliyevadınaistirahətparkındayara-
dıcı gənclərlə yerli şairləringörüşü keçirilib.
Görüşdəmədəniyyət işçiləri,Gənclərin İnki-
şafvəKaryeraMərkəzininkönüllüləri,müx-
təliftəşkilatlardaçalışanyaradıcıgəncləriş-
tirakediblər.
RMİ-ninrəisiVəsiləMöhsümovabildiribki,

beləgörüşlərgənclərinbədiiədəbiyyatama-
rağınınartırılmasına, insanlarınasudəvaxt-
larınınsəmərəlikeçməsinəxidmətedir.
Şairlər şeirlərini oxuyub, “Qarabağ” rəqs

qrupu və gənc ifaçıların musiqi nömrələri
tamaşaçılardaxoşovqatyaradıb.Tədbirdə
yaradıcıgənclərinəl işləridənümayişolu-
nub.


