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səh. 3

“Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması 
haqqında Konvensiya”nın iştirakçı dövlətləri 

Baş Assambleyasının 9-cu sessiyası

səh. 2

Lənkəran 
teatrında gənc 
aktyorlar 
üçün ustad 
dərsi

səh. 4

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

Azad olunmuş ərazilərdəki tarix-mədəniyyət abidələri
ilə bağlı müfəssəl elektron resurs hazırlanıb

Doxsan il əvvəl Şuşada toxunan xalça 
yenidən Şuşaya qayıdacaq

Xə bər ve ril di yi ki mi, Azər bay can Ağ saq qal lar Şu ra sı nın 
sədr müavi ni, Pre zi den tin fər di tə qaüd çü sü, öl kə mi zin 
ilk om buds ma nı ol muş pro fes sor El mi ra Sü ley ma no va 
“Ləm pə” xal ça sı nı Mil li Xal ça Mu ze yi nin Şu şa fi lialı na 

hə diy yə edib.

İyu lun 6-da Mil li Xal ça Mu ze yin də xal ça nın təq di ma tı na həsr 
olu nan təd bir ke çi ril di. Mə ra sim də döv lət rəs mi lə ri, mə də niy yət 
xa dim lə ri və di gər qo naq lar iş ti rak edir di.

davamı səh. 3-də

Bakının daha bir qəsəbəsi tarixi
koloriti ilə yeni növrağına qovuşub

Pre zi dent İl ham Əli ye vin gös tə ri şi nə əsa sən, 2019-cu il dən 
Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ra yo nu nun qə sə bə lə rin də xü su si 
abad laş dır ma iş lə ri nə baş la nı lıb. La yi hə ilk ola raq Ba la xa nı 
qə sə bə sin də hə ya ta ke çi ril miş di. Son ra Bi bi hey bət qə sə bə si 
ta ri xi ko lo ri ti sax lan maq la ye ni növ ra ğı na qo vuş du.

2021-ci il də Pir şa ğı qə sə bə sin də bu la yi hə üz rə iş lə rə start ve-
ril di. Ey ni za man da Ra ma na, Nov xa nı, Əmir can qə sə bə lə rin də 
la yi hə nin ic ra sı na baş la nıl dı. Hə ya ta ke çi ri lən təd bir lə rin əsas 
məq sə di bu ra da in san la ra da ha yax şı ya şa yış şə raiti ya rat maq, 
həm çi nin zən gin ta ri xi ir si olan qə sə bə lə rin tu ris tik im kan la rı nı 
təş viq et mək dir.

Ar tıq Ba kı nın qə dim ta ri xə ma lik Ra ma na qə sə bə si də si ma sı nı 
ye ni lə yib. Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 6-da Ra ma na qə sə bə-
sin də gö rü lən abad lıq iş lə ri ilə ta nış olub.
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Prezident Qurban bayramı münasibətilə 
Azərbaycan xalqını təbrik edib

9-10 iyul ta  rix  lə  rin  də Azər  bay  can  da İs  lam dün  ya  sı  nın ən əziz 
bay  ram  la  rın  dan bi  ri – Qur  ban bay  ra  mı qeyd olu  na  caq.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bay  ram mü  na  si  bə  ti  lə Azər  bay  can xal -
qı  nı, o cüm  lə  dən öl  kə  miz  dən kə  nar  da ya  şa  yan soy  daş  la  rı mı  zı 
təb  rik edib.

Təb  rik  də vur  ğu  la  nır ki, İs  lam dün  ya  sı  nın bir  lik, bə  ra  bər  lik və 
qar  daş  lıq rəm  zi olan mü  qəd  dəs Qur  ban bay  ra  mı mü  səl  man  la  rın 
Al  lah sev  gi  si  ni, haqq-əda  lət na  mi  nə hər cür fə  da  kar  lı  ğa ha  zır ol -
duq  la  rı  nı tə  cəs  süm et  di  rir.

Qeyd olu  nur ki, Azər  bay  can xal  qı əsr  lər bo  yu ta  ri  xi kök  lə  ri  nə 
və adət-ənə  nə  lə  ri  nə bağ  lı  lı  ğı ilə se  çi lib, ən mü  rək  kəb dövr  lər  də 
be  lə, öz mil  li-mə  də  ni də  yər  lə  ri  ni qo  ru  yub sax  la  yıb. Mü  səl  man 
alə  mi ilə mə  nə  vi həm  rəy  li  yi  mi  zi nü  ma  yiş et  di  rən di  ni bay  ram  lar, 
o cüm  lə  dən Qur  ban mə  ra  sim  lə  ri hər il öl  kə  miz  də tən  tə  nə və ruh 
yük  sək  li  yi ilə qeyd edi  lir.

Pre  zi  dent mü  ra  ciətin  də Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi uğ  run  da və 
əzə  li tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad olun  ma  sın  da can  la  rı  nı fə  da 
edən qəh  rə  man şə  hid  lə  ri  mi  zin öl  məz xa  ti  rə  si  ni bir da  ha də  rin eh -
ti  ram  la yad edə  rək on  la  ra Uca Ya  ra  dan  dan rəh  mət, ya  xın  la  rı  na 
sə  bir di  lə  yib.

Döv  lət baş  çı  sı ümid  var ol  du  ğu  nu bil  di  rib ki, bu mü  ba  rək bay -
ram da xal  qı  mı  za xas xe  yir  xah  lı  ğın, şəf  qət və mər  hə  mə  tin tən  tə -
nə  si  nə çev  ri  lə  rək cə  miy  yə  ti  miz  də mil  li-mə  nə  vi həm  rəy  lik ov  qa  tı  nı 
da  ha da güc  lən  di  rə  cək.

Hey dər Əli yev Mər kə zi, 
Mə də niy yət Na zir li yi və 
“Pre mier LTD” şir kə ti-
nin təş ki lat çı lı ğı, Yu nus 

Əm rə İns ti tu tu nun (Tür ki yə) 
dəs tə yi ilə 6-7 iyul ta rix lə-
rin də “Ba kı Yay Caz Gün lə ri” 
(Ba ku Sum mer Jazz Days) 
fes ti va lı ke çi ril di. 

Bu ya yın mul ti kul tu ral caz 
dialo qu Hey dər Əli yev Mər kə zi-
nin par kın da təş kil edil di. Pan-
de mi ya sə bə bin dən ya ran mış 
ikiil lik fa si lə dən son ra fəaliy yə-
ti ni bər pa edən fes ti va lın açıq 
sə ma al tın da kon sert lə ri iz lə yi-
ci lər də bö yük təəs sü rat ya rat dı. 

İyu lun 6-da kon sert proq-
ra mı nı ame ri ka lı caz men və 
piano çu Em met Koen və onun 

rəh bər lik et di yi “Em met Ko hen 
Trio” kol lek ti vi aç dı. On lar la bir-
gə səh nə yə ta nın mış sak so fon 
ifa çı sı Pat rik Bart li də çıx mış dı. 

“Qrem mi” mü ka fa tı laureatı olan 
Pat rik Bart li mul tiinst ru men ta-
list, bəs tə kar və aran ji man çı dır. 
O, həd dən ar tıq uni ver sal lı ğı, 

güc lü sə si və ruh lan dı rı cı ifa sı 
ilə ta nı nır. Caz men lər müəl lif 
kom po zi si ya la rı və imp ro vi zə-
lə rin dən iba rət çı xış lar la Ba kı 
ta ma şa çı la rı və şə hə ri mi zin qo-
naq la rı nın rəğ bət və mə həb bə-
ti ni qa zan dı lar. 

Fes ti va lın möh tə şəm kon ser ti 
da ha son ra caz tru ba çı sı Fi ru-
din Hə mi do vun çı xı şı ilə da vam 
et di. Ha zır da Azər bay ca nın ən 
məş hur gənc lər qrup la rın dan bi-
ri – “H3 Col lec ti ve”in tə sis çi si və 
rəh bə ri olan Fi ru din Hə mi do vun 
fərq li ifa la rı Ba kı nın caz ru hu na 
san ki sı ğal çək di. Kol lek tiv ey-
sid-caz, fank-caz və müasir ca-
zın di gər janr la rın da kom po zi si-
ya lar la çı xış et di lər.
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Açıq səma altında multikultural caz dialoqu
“Bakı Yay Caz Günləri” bu musiqini sevənləri yenidən bir araya gətirdi

Şəkidə “İpək Yolu” XI Beynəlxalq Musiqi Festivalı
Qədim sənət və mədəniyyət mərkəzində bayram bayrama qarışıb

2010-cu il dən Şə ki də Mə də niy yət Na zir li 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 “İpək Yo lu” Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı 
ke çi ri lir. Pan de mi ya üzün dən iki il ara 
ve ri lən fes ti va la bu il 11-ci də fə qə dim Şə ki 
ev sa hib li yi edir.

Üç gün (7-9 iyul) da  vam edə  cək fes  ti  va  lın 
zən  gin proq  ra  mı var. Fes  ti  val çər  çi  və  sin  də  
Döv  lət Sər  həd Xid  mə  ti  nin Nü  mu  nə  vi Hər -
bi Or  kest  ri, Azər  bay  can Döv  lət Aka  de  mik 
Ope  ra və Ba  let Teat  rı  nın he  yə  ti, Q.Qa  ra  yev 
adı  na Azər  bay  can Döv  lət Ka  me  ra Or  kest  ri, 
F.Əmi  rov adı  na Azər  bay  can Döv  lət Mah  nı 
və Rəqs An  samb  lı, həm  çi  nin “Si  murq” mu -
ğam an  samb  lı, “Dər  viş” qru  pu və Şə  ki  nin 
“Zir  və” folk  lor an  samb  lı  nın iş  ti  ra  kı ilə rən  ga -
rəng kon  sert  lər nə  zər  də tu  tu  lub.

 “Şu  şa İli” ilə əla  qə  dar ola  raq kon  sert  lər  də 
səs  lə  nən əsər  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti ta  ri  xi Zə  fə  ri -
mi  zə həsr olu  nub.

Fes  ti  va  lın bə  dii rəh  bə  ri Azər  bay  can 
Bəs  tə  kar  lar İt  ti  fa  qı  nın səd  ri, Xalq ar  tis  ti, 
UNESCO-nun “Sülh ar  tis  ti”, AMEA-nın müx -
bir üz  vü Fi  rən  giz Əli  za  də  dir.

Bu  də  fə  ki fes  ti  va  lın 7 iyul  da baş  lan  ma  sı da 
tə  sa  dü  fi  de  yil. Üç il əv  vəl, 2019-cu ilin 7 iyul 
ta  ri  xin  də “Şə  ki Xan sa  ra  yı ilə bir  gə şə  hə  rin 
ta  ri  xi mər  kə  zi” UNES  CO-nun Dün  ya İr  si Si -
ya  hı  sı  na da  xil edi  lib və bu əla  mət  dar ta  rix 
ar  tıq Şə  ki  də “Şə  hər gü  nü” ki  mi qeyd olu  nur.

Bu mü  na  si  bət  lə Azər  bay  ca  nın qə  dim sə -
nət və mə  də  niy  yət mər  kə  zin  də tən  tə  nə  li 
təd  bir  lər təş  kil edi  lib.

Şə  ki Şə  hər İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin təş  ki  lat -
çı  lı  ğı, Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi , Mə  də  niy  yət 

Na  zir  li  yi və Azər  bay  can Bəs  tə  kar  lar İt  ti  fa  qı -
nın dəs  tə  yi ilə real  la  şan “Şə  hər gü  nü”  sə -
hər saat  la  rın  da Şə  ki şə  hə  rin  də  ki Bəx  ti  yar 
Va  hab  za  də adı  na par  kın qar  şı  sın  da  kı mey -
dan  da baş  la  yıb.

Açı  lış mə  ra  si  min  də Şə  ki Şə  hər İc  ra Ha -
ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı El  xan Usu  bov çı  xış 
edə  rək şə  hər sa  kin  lə  ri  ni əla  mət  dar bay  ram 
mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edib. Bil  di  ri  lib ki, zən -
gin ta  ri  xə, qə  dim mə  də  niy  yə  tə ma  lik Şə  ki  də 
“Şə  hər gü  nü” bay  ra  mı iki  qat se  vinc his  si ilə 
qeyd olu  nur. Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də ki şan  lı 
Qə  lə  bə nə  ti  cə  sin  də tor  paq  la  rı  mız iş  ğal  dan 
azad edi  lib, əra  zi bü  töv  lü  yü  müz tə  min olu -
nub. 

Qeyd edi  lib ki, bü  tün dövr  lər  də Şə  ki Azər -
bay  can ta  ri  xin  də mü  hüm ye  rə ma  lik olub. 

Ona gö  rə də şə  hər sa  kin  lə  ri  nin bu gü  nü bay -
ram et  mə  yə mə  nə  vi haq  qı var. Bu gün Şə  ki 
Azər  bay  can ta  ri  xi  ni, mə  də  niy  yə  ti  ni, mə  də  ni 
ir  si  ni qo  ru  yub sax  la  yan, mil  li me  mar  lı  ğın gö -
zəl nü  mu  nə  lə  ri  nin ol  du  ğu uni  kal mə  kan  dır. 
Zən  gin ta  ri  xi-mə  də  ni ir  sin qo  ru  nub sax  la nıl -
ma  sı nə  ti  cə  sin  də Şə  ki Azər  bay  ca  nın mü -
hüm tu  rizm mər  kə  zi  nə çev  ri  lib.

Öl  kə  miz  də mə  də  ni ir  sin qo  ru  nub sax  la nıl -
ma  sı  na, xal  qı  mı  za xas zən  gin mə  də  niy  yə  tin 
təb  liğ olun  ma  sı  na daim yük  sək diq  qət və 
qay  ğı gös  tə  ril  di  yi  ni bil  di  rən El  xan Usu  bov 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin və Bi  rin  ci vit  se-pre -
zi  dent Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın bu is  ti  qa -
mət  də gör  dü  yü iş  lə  rin əhə  miy  yə  ti  ni xü  su  si 
vur  ğu  la  yıb.
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əvvəli səh. 1-də
Diqqətə çatdırılıb ki, 2019-cu

il iyulun 7-də Bakıda keçirilən
UNESCO-nun Dünya İrs Ko-
mitəsinin 43-cü sessiyasında
Birinci vitse-prezident Mehri-
banxanımƏliyevanıntəşəbbü-
süvə rəhbərliyi ilə “Xansarayı
iləbirgəŞəkinin tariximərkəzi”
UNESCO-nunDünya İrsi Siya-
hısınadaxiledilib.Bununlabağ-
lıtəşkilatınbaşdirektorutərəfin-
dənimzalanansertifikat2021-ci
il iyulun 7-də Şəkidə keçirilən
təntənəlimərasimdəşəhərrəh-
bərliyinə təqdimolunub.Həmin
tədbirdəhəriliyulun7-ninŞəki-
də“Şəhərgünü”kimiqeydolun-
masıqəraraalınıb.

DövlətTurizmAgentliyisədri-
ninmüaviniAzadəHüseynova
çıxışında Şəki şəhərini özün-
də turizm istiqamətli bir neçə
sahəni birləşdirən mədəni irs
nümunəsi kimi dəyərləndirib.
Qeyd edib ki, UNESCO-nun
DünyaİrsiSiyahısınadaxiledi-
lən Şəkinin tarixi hissəsində
onlarlaabidəvar.ÖtənilNazir-
lər Kabinetinin qərarı ilə daha
58abidənindövlətmühafizəsi-
nə götürülməsi Şəkinin mədə-
ni-tarixi irsinin daha dayanıqlı
şəkildə qorunması, ümumbə-
şəridəyərlərininmühafizəsiba-
xımındanönəmlidir.
Bildirilibki,Şəkişəhərininta-

rixihissəsiniəhatəedən“Yuxarı

Baş”DövlətTarix-MemarlıqQo-
ruğu ərazisində bir neçə tarixi
binada təmir-bərpa işlərihəyata
keçirilir,növbətiillərdəbuistiqa-
mətdə işlərin mərhələli şəkildə
davametdirilməsinəzərdə tutu-
lub.
RəsmihissədənsonraDövlət

SərhədXidmətininhərbiorkestri
konsertproqramıiləçıxışedib.
Sonra bayram tədbiri “Yuxarı

Baş”DövlətTarix-MemarlıqQo-
ruğununərazisində,qədimQala
divarlarının daxilindədavamet-
dirilib.Buradayerlisahibkarların

hazırladığıməhsullarınsərgi-sa-
tış yarmarkası keçirilib, şəhərin
tarixi mərkəzində milli tamaşa-
lardan səhnəciklər təqdim olu-
nub, konsert proqramları təşkil
edilib, yerli sənətkarların, rəs-
samlarınəlişlərinümayişetdiri-
lib.Pəhləvanlarözməharətlərini
göstəriblər.
“Şəhər günü”nə həsr olunan

silsilə tədbirlər çərçivəsindəgü-
nortasaatlarında“Marxal”komp-
leksində Qida festivalı keçirilib.
Festival Avropa İttifaqı tərəfin-
dənmaliyyələşdirilən,İqtisadivə

Sosial İnkişafMərkəzi, “Uluçay”
Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mər-
kəzi tərəfindən icraolunan layi-
həçərçivəsindətəşkiledilib.
Avropa İttifaqının nümayən-

dəsi Viktor Ginner çıxışında
Azərbaycanın olduqca zəngin
mədəniyyətə vəmətbəxnümu-
nələrinəmalikolduğunudiqqətə
çatdırıb.
MilliMəclisindeputatlarıVüqar

BayramovvəVüqar İskəndərov
Şəkinin Azərbaycanda festival-
larşəhərikimitanındığını,həril
buradakeçirilən“İpəkYolu”Bey-

nəlxalqmusiqivədigər festival-
larınşəhərinturizmpotensialının
genişləndirilməsi və beynəlxalq
səviyyədə tanıdılmasında mü-
hüm rol oynadığını vurğulayıb-
lar.
İyulun7-dəaxşamsaatlarında

“Yuxarı Karvansara” mehman-
xana kompleksinin həyətində
“İpəkYolu”XIBeynəlxalqMusi-
qi Festivalı çərçivəsində “Dər-
viş”ansamblıçıxışedib.Axşam
“Marxal” kompleksininYay teat-
rında“İpəkYolu”festivalınıntən-
tənəliaçılışmərasimiolub.
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Nazirvurğuladıki,ermənilərin
Azərbaycanxalqınıntarixiirsinə
qarşı mədəni soyqırımı dalğası
XXəsrinəvvəllərində İrəvanvə
Zəngəzurdabaşlamışdıvəson-
rakıillərdəməqsədlişəkildəda-
vametdirilib.
44 günlük Vətən müharibə-

sindənsonraPrezidentinmüva-
fiqsərəncamı iləazadolunmuş
ərazilərimizdə abidələrin moni-
torinqinin aparıldığını diqqətə
çatdıran Anar Kərimov bildirdi
ki,monitorinqlərnəticəsində403
tarixiabidəaşkaredilibvəbun-
danəlavə,162yeniabidə(döv-
lətreyestrinədaxilolmayan)or-
taya çıxarılıb.Şuşaabidələrinin
kataloqu nəşr edilərək ictimaiy-
yətə təqdim olunub: “İşğaldan
azad olunan digər rayonların
da tarixi-mədəni mirasını əhatə
edəcəkkataloqlarhazırlanacaq.
Məqsədimizbugüninformasiya
müharibəsi şəraitində Azərbay-
can həqiqətlərini daha sistemli
şəkildə dünyaya çatdırmaqdır.
Təqdimatı keçirilən sayt da bu
mənadamühüminformasiyare-
sursudur”.

Dövlət Xidmətinin rəisiAzad
Cəfərli çıxışı zamanı diqqə-
tə çatdırdı ki, heritage.gov.az
saytı qurumun açıq informa-
siya missiyası ilə bağlı priori-
tetlərinin əsas hissəsini təşkil
edir. Qeyd olundu ki, saytda

işğaldanazadedilmişərazilər-
də aparılan tarix-mədəniyyət
abidələrinin monitorinqinin nə-
ticələri geniş şəkildə öz əksini
tapıb.İlkinolaraqsayta240öl-
kəəhəmiyyətliabidəhaqqında
məlumatyerləşdirilib.

Saytdan tarix-mədəniyyət
abidlərinin işğaldan əvvəl və
sonrakı vəziyyəti, eləcədəbər-
pa görüntüləri, arxiv fotoları və
cizgiləri, abidələr haqqındamü-
fəssəlməlumatalmaqmümkün-
dür.Abidələrinyerləşdiyiməkan-

lar da müvafiq xəritə üzərində
qeyd olunub. İnternet resursu
istifadəçilərin rahatlığını təmin
etməkbaxımındanmüasirtələb-
lər səviyyəsində, yeni proqram
təminatları əsasında hazırlanıb.
Sayt “google”un seo (search

engine optimization – axtarış
motoruoptimizasiyası)standart-
larınacavabverir.Budaaxtarış
sistemlərindəəlaqəliaçarsözlər
daxil edilən zaman saytda olan
məlumatlarınənönsıradagös-
tərilməsinə imkan yaradır.Məz-
munbaxımındandahadəqiq,el-
mi,əsaslandırılmışməlumatlarla
zənginləşdirilən internet resursu
işğaldan azad olunmuş ərazi-
lərdə yerləşən tarix-mədəniyyət
abidləri haqqında məlumatların
vəbusahədəolanyeniliklərində
operativşəkildəictimaiyyətəçat-
dırılmasınıtəminedəcək.
Qeydolunduki,işğaldanəvvəl

Şuşada, Kəlbəcərdə və Qara-
bağın digər bölgələrində yaşa-
mış soydaşlarımızın şəxsi arxi-
vindəkiməlumatlar da toplanılır
vəsaytadaxiledilir. İctimaiyyəti
sayta daxil olaraq öz təklifərini
bildirməyi xahiş edənAzadCə-
fərliabidələrinqorunmasıistiqa-
mətindəictimaiyyətindərolunun
vacibliyinidiqqətəçatdırdı.
SondamədəniyyətnaziriAnar

Kərimov və Dövlət Xidmətinin
rəisi Azad Cəfərli jurnalistlərin
suallarınıcavablandırdılar.

L.Azəri

Azad olunmuş ərazilərdəki tarix-mədəniyyət abidələri 
ilə bağlı müfəssəl elektron resurs hazırlanıb

“Məqsədimiz informasiya savaşı şəraitində həqiqətlərimizi daha sistemli şəkildə dünyaya çatdırmaqdır”
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Qədim sənət və mədəniyyət mərkəzində bayram bayrama qarışıb

əvvəli səh. 1-də
“BakıAbadlıqXidməti”MMC-ninbaş

direktoruBünyadQasımovgörülənişlər
barədə Prezident İlham Əliyevə məlu-
matverib.
Bildirilibki,Ramanaqəsəbəsindəye-

nidənqurma işləri yekunlaşıb, qəsəbə-
daxili yollar asfaltlanıb, divar və dam
örtükləri yenilənib, küçələrin işıqlan-
dırılması həyata keçirilib. Qəsəbənin
Həsənbəy Zərdabi, Xanlar, Mirzəağa
Əliyev, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

vəqəbiristanlıqətrafıküçələritamamilə
yenilənib.Həmçininərazi tullantılardan
təmizlənib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Ramana qəsə-

bəsiAbşeronərazisindəturizmmarşrut-
larınadaxilediləbiləcəkabidələrləzən-
gindir.Onlardanbiriqəsəbəningirişində
əzəməti ilə diqqəti cəlb edən, XII-XIV
əsrlərə aid olduğu bildirilən Ramana
qalasıdır. Ehtimal edilir ki, divarlarının
hündürlüyü15metrolanqalamüdafiə
məqsədilə tikilib və Şirvanşahlar döv-

lətidövründəqəsrkimi istifadəolunub.
Azərbaycan kino tarixində xüsusi ye-
ri olan “Koroğlu”, “Nəsimi” və “Babək”
filmlərininmüəyyən səhnələri Ramana
qalasındaçəkilib.
Dövlətimizin başçısı qalada aparılan

bərpaişləriilətanışolub.
Ramananın qədim tikililərindən biri

dəNovruzquluhamamıdır.Bildirilibki,
keçmişdəhamamdadördquyu fəaliy-
yət göstərsə də, indi onlardan üçü
mövcuddur. Novruzqulu Babakişi oğ-
lunun adını daşıyan hamamAbşeron
yarımadasındayeganətikilidirki,onun
sənədləri toplanıb və təsdiqlənib. Ha-
mamın binasında keyfiyyətli bərpa iş-
lərigörülüb.
Qeyd edilib ki, Ramanada yenidən-

qurmaişlərizamanıətrafmühitinqorun-
ması,qəsəbəninekolojivəziyyətipriori-
tetməsələlərdənbiriolub.
Prezidentə qəsəbədə əhalinin məş-

ğulluğunun artırılması sahəsində gö-
rülən işlər barədə də məlumat verilib.

Qeydedilibki,xalçaçılıqmüəssisəsivə
satış mağazası açılıb. Yaradılan yeni
iaşəvəxidmətobyektlərindəməhsulla-
rınistehsalıvəsatışıhəyatakeçirilir.Bu
obyektlər müştərilərə yüksək səviyyə-
dəxidmətgöstərmək,onlarınrahatlığı-
nıtəminetməküçünzərurivasitələrvə
avadanlıqlarlatəchizolunub.
Məlumatverilibki,Pirşağıdahazırla-

nan quru meyvələrin satışı da burada
həyata keçiriləcək. Səyyar satış ob-
yektləri və köşklərin quraşdırılması ilə
məşğulluğun artırılmasına nail olmaq,
həmçinin yerli əhali və turistlərin ehti-
yaclarınıqarşılamaqmümkündür.
Ramanada reallaşdırılan layihələr-

dənbiridəvertikalbağçılıq layihəsidir.
Layihənin məqsədi özünəməşğulluğun
artırılmasına,aztəminatlıailələrindaha
çoxgəlirəldəetməsinəvəailətəsərrü-
fatlarınıninkişafınadəstəkolmaq,həm-
çinin yaşıllıqların genişləndirilməsinə,
bitkiçiliyin və kənd təsərrüfatı məhsul-
larıemalınıninkişafınatöhfəverməkdir.

DövlətimizinbaşçısıRamanadakıev-
lərdən birinin həyətində qəsəbə sakini
iləsöhbətedib.
Ramana həm də ovdanları ilə məş-

hurdur. Qəsəbədə bərpa olunan tari-
xi abidələrdənbiri dəel arasında “Qırx
pillə”adlanansuovdanıdır.Azərbaycan
ərazisində, Abşeron yarımadasında və
ona qonşu ərazilərdə ovdanlara daha
çoxtəsadüfedilir.Buyerlərdəiçməlisu
mənbələriçoxazolduğundanXVI-XVIII
əsrlərdəiçməküçünyararlıolanlaysula-
rındanistifadəedilməsiməsələsiaktual-
laşıbvəovdanlaryaradılıb.Buqurğula-
rıntikintisiXXəsrəqədərdavamedib.
Prezidentəsuovdanındagörülən tə-

mir-bərpaişləribarədəməlumatverilib.
Ramana sakinlərinin həm sağlam

həyat tərzi, həm də asudə vaxtlarını
səmərəli keçirmələri üçün qəsəbədə
İdmanmərkəzi inşaolunub.Mərkəzdə
qapalı idman zalı, minifutbol meydan-
çasıyaradılıb.Dövlətbaşçısımərkəzdə
yaradılanşəraitlədətanışolub.

Bakının daha bir qəsəbəsi tarixi koloriti ilə 
yeni növrağına qovuşub

Prezident Ramanada görülən abadlıq işləri ilə tanış olub

UNESCO-da qeyri-maddi mədəni irs üzrə 
Baş Assambleyanın 9-cu sessiyası

5-7 iyul ta ri xin də Pa ris də, UNES CO-nun mən-
zil-qə rar ga hın da “Qey ri-mad di mə də ni ir sin 
qo run ma sı haq qın da Kon ven si ya”nın (2003) 
iş ti rak çı döv lət lə ri Baş As samb le ya sı nın 9-cu 
ses si ya sı ke çi ri lib.

180iştirakçıdövlətinnümayəndələrisessiyada
dünyadaqeyri-maddimədəniirsinqorunmasıvə
konvensiyanıngələcəyinədairməsələlərimüza-
kirəediblər.SessiyadaölkəmiziMədəniyyətNa-
zirliyinin, eləcə dəAzərbaycanın UNESCO ya-
nındaDaiminümayəndəliyininəməkdaşlarından
ibarətheyəttəmsiledib.
Sessiyada UNESCO nəzdində Qeyri-Maddi

MədəniİrsFondununresurslarındanistifadəpla-
nıvəqeyri-hökuməttəşkilatlarınınakkreditasiya-
sıməsələlərinədəbaxılıb.
Sessiyanın gündəliyində yer alan məsələlər-

dənbiridəUNESCO-nunQeyri-MaddiMədəniİr-
sinQorunmasıüzrəHökumətlərarasıKomitəsinə
yeni üzvlərin seçilməsidir.Qeydedək ki,Höku-
mətlərarasıKomitədördilmüddətinəseçilən24
üzvdənibarətdir.2022-ciildə12dövlətin,ocüm-
lədənAzərbaycanınüzvlükmüddətibaşaçatır.

Açıq səma altında multikultural caz dialoqu
əvvəli səh. 1-də

Tələbələrin, caz musiqisi hə-
vəskarları və turistlərin heyran-
lıqla izlədiklərikonsertproqramı
ölkəmizdəmusiqiyəvəxüsusən
dəcazayüksəkmarağınolduğu-
nubirdahasübutetdi.

***
İyulun7-dəfestivalınproqramı

məşhurİsveç-Türkiyəsaksofon-
çusu,bəstəkar,aktyor,prodüser
İlhan Erşahinin kvartetinin çıxı-
şı ilə davam edib. Stokholmda
böyüyən və 1990-cı ildən Nyu-
Yorkda yaşayan musiqiçi Wal-
lace Rooney, Joe Lovano, Jeff
Williams, Cameron Brown, Vik-
torLewis kimi ifaçılarlabir səh-
nənibölüşüb.

İ.Erşahin konsert çərçivə-
sində Türkiyədən olan caz-
menlərin iştirakı ilə “İstanbul
Sessions”layihəsinidətəqdim
edib.

“BakıYayCazGünləri”ikigün
ərzində paytaxt cazsevərlərinə
vəşəhərimizinqonaqlarınaunu-
dulmaztəəssüratbəxşetdi.

Lalə




