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22 iyul öl kə miz də Mil li Mət buat Gü nü 
– me dia iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı dır. 
Bu mü na si bət lə iyu lun 19-da mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun Bey-
nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də me dia 
nü ma yən də lə ri ilə gö rü şü ke çi ril di.

Mədəniyyət Nazirliyi Media və kom
munikasiya şöbəsinin müdiri Məryəm
Qafarzadə tədbiri giriş sözü ilə açaraq
iştirakçılarıqarşıdangələnMilliMətbuat
Günümünasibətilətəbriketdi.Bildirdiki,
MədəniyyətNazirliyimediailəəməkdaş
lığahərzamanxüsusiönəmverir.Təq
dirəlayiq haldır ki, ölkəmizin işğaldan
azad olunan ərazilərində mədəniyyətin
dirçəlməsi ilə bağlı nazirlik tərəfindən
həyata keçirilən layihələr də mətbuatı
mızdaişıqlandırılır:“Bulayihələrinəsas
məqsədiQarabağın tarixənmövcudol
muşzənginmədəni irsinibərpaetmək,
mədəniyyətimizi yenidən bu torpaqlara
qaytarmaqdır.Bugünkügörüşdəsizlərin
bumövzudafikirvətəklifərinidinləmək
istəyirik. Ümid edirik ki, gələcəkdə bu
əməkdaşlıqdahadagenişlənəcək”.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov çıxı

şındaəvvəlcəkütləvi informasiyavasitə
lərimənsublarınaMilliMətbuatGünümü
nasibətilə xoş diləklərini çatdırdı. Qeyd
etdi ki, media işçilərinin peşə bayramı
ölkəmizdəənəlamətdargünlərdənbiridir:
“Çünkihərinkişafetmişcəmiyyətingöstə
ricilərindənbirionunmətbuatınınfəalvə
cərəyanedənproseslərəobyektivmüna
sibətbildirməsiiləölçülür.Bizfəxrlədeyə
bilərikki,müstəqilliyimizibərpaedəndən
bəri mətbuatımız ölkəmizdə baş verən

hadisələri operativ, düzgün və dinamik
şəkildə işıqlandırır.Rəqəmsalplatforma
larpopulyarlaşdıqcamediadahadagüc
alırvəölkədəbaşverənhadisələrətəsir
etmək imkanı qazanır. Mətbuat hər za
man cəmiyyətin həm inkişafını, həm də
nöqsanlarınıortayaçıxarır,buvəyadigər
məsələnin həllində carçı rolunu oynayır.
Ölkə mediasının mədəniyyət sahəsinə
diqqətini,ocümlədənmövcudproblemlə
rəhəssasmünasibətinidətəqdiredirik”.

Nazir Vətən müharibəsindəki şan
lı Zəfərdən sonra informasiya müstə
visində savaşın, mübarizənin davam
etdiyinibildirdi:“Mediamızinformasiya
müharibəsində Azərbaycan həqiqət
lərini, həmçinin işğaldan azad edilmiş
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dövlə
timiz tərəfindən həyata keçirilən ge
nişmiqyaslıquruculuqişlərinidəgeniş
işıqlandırır,dünyaictimaiyyətinəçatdı
rır...”.

AnarKərimovMədəniyyətNazirliyinin
işğaldanazadolunmuşərazilərdəmə
dənimühitin öyrənilməsi, tariximədəni
mirasın inventarlaşdırılması, tədqiqi və
bərpası, bir sözlə, mədəniyyətimizin
azadolunmuşərazilərəqaytarılmasıis
tiqamətindədavamlıfəaliyyətgöstərdi
yinidiqqətəçatdırdı.Dediki,busahədə
dəmediaorqanlarıiləuğurluəməkdaş
lıqqurulub.
Mədəniyyət Nazirliyi olaraq hər za

man Vətən müharibəsi şəhidlərinin
ailələrinə və qazilərə həssaslıqla ya
naşdıqlarını deyən Anar Kərimov bu
sahədəmüxtəlif layihələrin həyata ke
çirildiyini söylədi: “Bu həssaslığı biz
layihələrimizlə göstərmişik. Nazirliyin
“Səhnədənsəngərə:şəhidlər”və“Səh
nədənsəngərə:qazilər”layihələriuğur
lareallaşdırılıb.Layihəüzrəmədəniyyət
sahəsindəçalışmışşəhidlərimizinhəyat
hekayələri, onların ailə üzvləri, dostla
rı, iş yoldaşlarının müsahiblərinin yer
aldığı geniş videoçarxlar hazırlanaraq
ictimaiyyətətəqdimedilib.Layihəçərçi
vəsindəeynizamandaqazilərimizhaq
qında da belə videoçarxlar hazırlanıb.
Mediaorqanlarımızsözügedənvədigər
layihələrimizidavamlıişıqlandırıblar.Bi
zimbundansonrada,xüsusiləQaraba

ğıntariximədəniirsi,ənənələriiləbağlı
çoxsaylı layihələrimiz olacaq. Məlum
olduğu kimi Mədəniyyət Nazirliyi tərə
findən “Qarabağın tarixi” adlı qısa vi
deoçarxlarmüsabiqəsielanedilib.Mən
media nümayəndələrindən, blogerlər
dənbumüsabiqədəfəallıqgözləyirəm.
Əminəm ki, bu müsabiqə Qarabağın
tarixini geniş ictimaiyyətə tanıtdırmaq
üçüngözəlbir fürsətolacaq. “Şuşanın
dördfəsli”,“ArtCampShusa”kimilayi
hələrdəmediadageniştəbliğediləcək”.
Nazirliyin“Azərbaycan–qədimsivili

zasiyalarməskəni”adlılayihəsihaqqın
daməlumatverənAnarKərimovlayihə
çərçivəsindəbirneçəvideoçarxınhazır
landığını bildirdi: “Bu videoçarxlardan
biridünyanınənqədim insanməskən
lərindən,Xocavəndrayonununişğaldan
azad edilmiş ərazisində yerləşənAzıx
mağarasıhaqqındadır.Bulayihəninte
leviziyavəmətbuatvasitəsilədahage
niş təbliğ olunmasını istərdik.Əminəm
ki, “Azərbaycan – qədim sivilizasiyalar
məskəni”layihəsihəmölkəmizdə,həm
də beynəlxalq səviyyədə qədim tarixi
mirasımızıntəbliğinətöhfəolacaq”.
Nazir çıxışının sonunda bir daha

media nümayəndələrini qarşıdan gə
lənpeşəbayramımünasibətilə təbrik
etdi,busahədəçalışanhərkəsəuğur
lararzuladı.
SondaAnar Kərimovmedia nüma

yəndələrininmüxtəlifməsələlərləbağ
lı  fikir və təklifərini dinlədi, bir sıra
mövzulara dair öz mülahizələrini bö
lüşdü.

Nurəddin Məmmədli

Qa za xıs ta nın Al ma tı şə hə rin də MDB-
yə üzv öl kə lə rin döv lət ar xiv xid mə ti 
rəh bər lə ri Məs lə hət Şu ra sı nın 18-ci 
ic la sı ke çi ri lib.

İclasdaölkəmiziMilliArxivİdarəsiSə
nədlərin nəşri və istifadəsi şöbəsinin
müdiri,İnformasiyatəminatıvəelektron
xidmətlərmərkəzininrəhbəriNatiqEmi
novtəmsiledib.
MilliArxivİdarəsindənbildirilibki,nü

mayəndəheyətləriəvvəlcəQazaxıstan
Respublikasıtarixininmüxtəlifmərhələ
ləriniözündəəksetdirənarxivsənədlə
rindənibarətsərgiilətanışolublar.

Rotasiya qaydasında Qazaxıstanın
sədrliyi ilə təşkil olunan iclasda 2021
ciilvə2022ciilinaltıayıərzindəMDB
ölkələri arxiv xidməti təşkilatlarının
fəaliyyətihaqqındaümumianalitiktəhlil
dinlənilib, sözügedən mövzu ətrafında
müvafiq ölkələrin arxiv xidməti rəhbər
ləri və nümayəndələri təmsil etdiklə
ri ölkələr üzrə arxiv xidməti sahəsində
görülmüş işlərbarədəməruzə iləçıxış
ediblər.
Arxiv işi sahəsində normativhüquqi

sənədlərinqəbuledilməsi,elektronxid
mətlərin tətbiqi, informasiya sistemləri
nin hazırlanması, beynəlxalq əlaqələr,

arxivlərin madditexniki təchizatı haq
qındamüzakirələraparılıb.
Gündəlikdə duran digər məsələlər

barədə də aidiyyəti üzrə fikir mübadi
ləsi aparılaraq müvafiq qərarlar qəbul
olunub.
MDByə üzv ölkələrin dövlət arxiv

xidmətirəhbərlərininMəsləhətŞurası
nanövbətibirillikmüddətəÖzbəkistan
Respublikasının “Uzarxiv” agentliyinin
rəhbəri Uluqbek Yusupov sədr seçi
lib. Şuranın 19cu iclasının 2023cü
ilin sentyabr ayındaÖzbəkistanınSə
mərqəndşəhərindəkeçirilməsi qərara
alınıb.

İclas iştirakçıları Qazaxıstan Dövlət
Arxivində,DövlətKinoFotovəFonoSə
nədləriArxivində,DövlətElmvəTexnika

SənədləriArxivində,ocümlədənQaza
xıstan Respublikası Prezidentinin Arxi
vindəyaradılmışşəraitlətanışolublar.

Medianın mədəniyyət sahəsinə diqqətini və 
həssas münasibətini təqdir edirik

Mədəniyyət naziri peşə bayramı ərəfəsində media nümayəndələri ilə görüşdü

Almatıda MDB ölkələri arxiv xidməti 
rəhbərlərinin iclası keçirilib

əvvəli səh. 1-də
Panel müzakirələrinin birinci

hissəsi Azərbaycan Respubli
kasınınDövlətİmtahanMərkəzi
DirektorlarŞurasının sədriMə
leykə Abbaszadə, Azərbaycan
İnvestisiya Holdinqinin baş ic
raçı direktoruRuslanƏlixanov,
Azərbaycan Respublikası Döv
lət Neft Şirkətinin birinci vitse
prezidentiRövşənNəcəf, ikinci
hissəsi isə, “PAŞA Holdinq”in
baş icraçı direktoru Cəlal Qa
sımov, Azərbaycan Respubli
kasının Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafıAgentliyi (KOBİA) İdarə
HeyətininsədriOrxanMəmmə
dov,AzərbaycanDövlət İqtisad
Universitetinin rektoru Ədalət
Muradov və Şamaxı Rayon İc
ra Hakimiyyətinin başçısı Tahir
Məmmədovtərəfindənaparılıb.
İdarəçi rəhbərlər çıxışlarında

“Yüksəliş” müsabiqəsinin yeni
nəsil idarəçilərini, liderlik müs
təvisində proqressiv düşüncə,
çevik idarəçilik bacarıqlarına
malik peşəkarları aşkara çıxar
maqda, onların potensialını la
zımi sahələrə yönləndirməkdə,
eynizamandapeşəkarkadrların
dəyərləndirilməsi və dəstəklən
məsi baxımından ölkəmiz üçün
əhəmiyyətlilayihəolduğunuvur
ğulayıblar.
Qeyd edilib ki, “Müasir çağı

rışlarvəinsankapitalınınforma
laşması”mövzusunungündəmə
gətirilməsininəsasməqsədimü
sabiqənin finalçılarına peşəkar

idarəçilərin təcrübələrini dinlə
mək imkanı yaratmaq, idarəet
mə sistemində yeni yanaşma
ların, səmərəli insan kapitalının
yetişdirilməsinin əhəmiyyətini
diqqətəçatdırmaqdır.
Finala müsabiqənin əvvəlki

dörd mərhələsini uğurla başa
vuran116nəfəriştirakçıvəsiqə
qazanıb.İştirakçıların8səriştə
si (strateji düşünmək bacarığı,
nəticələrə yönəlmək bacarığı,
komandada işləmək bacarığı,
kommunikasiyabacarıqları,də
yişikliklərin və innovasiyaların
idarə edilməsi, liderlik, sosial
məsuliyyətvəefektivliyin idarə
edilməsi) ekspertlər tərəfindən

qiymətləndirilib.Keyslərmüasir
dünya təcrübəsi əsasında və
qabaqcılformatüzərindəhazır
lanıb, Azərbaycanın iqtisadiy
yatı, sosial, insan resursları və
yenidənqurmasahələriniehtiva
edir.
“Yüksəliş”müsabiqəsininfinal

mərhələsiiyulun17dəbaşaça
tıb.
İştirakçılar Təşkilat Komitəsi

ninüzvlərivəidarəçirəhbərlərin
müşahidəsiiləfərqlikeyslərüzrə
tapşırıqlarıyerinəyetiriblər. İda
rəçirəhbərlərinsuallarınacavab
verən iştirakçılarkeysüzrə təq
dimatdan sonra idarəçi rəhbər
lər tərəfindənqiymətləndiriliblər.

Hərmasaya təyin edilmişmen
tor komandada öz səriştəsi ilə
seçilən bir finalçıya qiymətlən
dirməbalıtəqdimedilib.Təqdim
edilən mentor balı iştirakçıların
ümumibalınaəlavəediləcək.
Final mərhələsinin sonuncu

günündə müsabiqənin Təşkilat
Komitəsininsədri,PrezidentAd
ministrasiyası Humanitar siya
sət,diaspor,multikulturalizmvə
diniməsələlər şöbəsininmüdiri
FərəhƏliyeva,xariciişlərnaziri
Ceyhun Bayramov, iqtisadiyyat
naziri Mikayıl Cabbarov, əmək
vəəhalininsosialmüdafiəsina
ziri Sahil Babayev, təhsil naziri
EminƏmrullayev, ekologiya və

təbiisərvətlərnaziriMuxtarBa
bayev, kənd təsərrüfatı naziri
İnam Kərimov, mədəniyyət na
ziri Anar Kərimov, Qaçqınların
və Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsinin səd
ri Rövşən Rzayev, DİM Direk
torlar Şurasının sədri Məleykə
Abbaszadə, Prezident yanında
Vətəndaşlara Xidmət və So
sial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin sədri Ülvi Mehdi
yev, Təşkilat Komitəsinin digər
üzvlərivə idarəçi rəhbərlər işti
rakediblər.
İyulun 19da ikinci “Yüksəliş”

müsabiqəsinin nəticələri elan
edilib. Bildirilib ki, müsabiqənin

üç gün sürən finalında iştirak
edən 116 namizəddən 22 nə
fəri qalib adını qazanıb. Onlar
müsabiqəyə müraciət edən 12
min 299 nəfər arasından bilik
ləri, idarəçilik bacarıqları və sə
riştələri ilə fərqlənən şəxslərdir.
Qaliblərdən5ixanımdır.10qa
lib birinci müsabiqənin müxtəlif
mərhələlərində iştirak edib. Ən
gəncqalibin23,ənyaşlıqalibin
isə37yaşıvar.
Müsabiqənin yarımfinal və fi

nal mərhələləri “qiymətləndirmə
konfransı” (assessment confe
rence) formatında keçirilib. Bu
təcrübə ABŞ, Rusiya, Avropa
ölkələrində geniş yayılıb və bö
yüksayda insanlarınpotensialı
nıqiymətləndirməküçünistifadə
olunur. Sözügedən mərhələlər
də strateji düşünmək bacarığı,
nəticələrə yönəlmək bacarığı,
komandada işləmək bacarığı,
kommunikasiya bacarığı, də
yişikliklərin və innovasiyaların
idarə edilməsi, liderlik, sosial
məsuliyyət və efektivliyin ida
rə edilməsi səriştələri əsasında
ekspertlər tərəfindən qiymətlən
dirməaparılıb.
Qaliblərin adları ictimaiyyətə

yaxıngünlərdəaçıqlanacaq.Qa
liblərinadıkadrehtiyatıbankına
daxil edilməklə yanaşı, onlar
idarəçirəhbərlərtərəfindən1illik
fərdi inkişafplanı(https://yukse
lish.az/mentors.html) və hər biri
20 min AZN məbləğində özü
nüinkişafmükafatıəldəedəcək.

“Yüksəliş”lə irəli gedənlər
İkinci dəfə təşkil olunan müsabiqənin finalında 22 nəfər qalib adını qazanıb

Nəşriyyat və kitabxana işini necə təşviq etməli?

Azər bay can Nəş riy yat la rı As so siasi ya sı 
İc ti mai Bir li yi (ANAİB) Mil li Mət buat Gü-
nü mü na si bə ti lə iyu lun 19-da me dia 
nü ma yən də lə ri ilə gö rüş ke çi rib.

TədbirigirişsözüiləaçanANAİBinsədriŞə
milSadiqbirliyinyarandığıvaxtdanötən2 ildə
fəaliyyəti barədəməlumat verib.Birliyin koordi
natoruFizzəMəmmədovailərzindəkeçirilənki
tabsərgiləri,oxugünlərivədigərtəşkilatifəaliy
yətlərinslaydınıtəqdimedib.
GörüşdəçıxışedənMədəniyyətNazirliyiKi

tabsənayesişöbəsininmüdiriAkifMarifinazir
liyinkitabsiyasətindənsözaçıb.Bildiribki,ötən
il nazirlik 105min, bu il isə 500minmanatlıq
kitabımüəllifvənaşirlərdənalıb.
Şöbəmüdirihəmçininqeydedibki,nazirAnar

Kərimovun təşəbbüsü iləmüvafiq ixtisaslımə
zunlar təyinatlaölkəkitabxanalarınagöndərilir.
BakıDövlətUniversitetinin,Mədəniyyətvəİncə
sənətUniversitetinin kitabxanaçılıq ixtisasıüz
rəməzunlarınıntəyinatlakitabxanalaragöndə
rilməsiölkədəhəmdəkitabaolanmünasibətə

yaxşımənadatəsiredir.
ANAİBin sədr müavini Nurman Tariq çıxışı

zamanıbirliyinoxuculararasındakeçirdiyista
tistikanıtəqdimedib.Statistikayaəsasən,oxu
cularınrusdillivətürkdilliədəbiyyatamaraqları
diqqətçəkib.
Dahasonragörüş iştirakçılarımüxtəlif təklif

lərləçıxışediblər.Sonramedianümayəndələri
ninsuallarıcavablandırılıb.

Nazir “ArtCamp Shusha” layihəsi iştirakçılarının əsərləri ilə tanış olub

Mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov “Şu şa İli” 
çər çi və sin də real-
la şan “Art Camp 

Shus ha”  bey nəl xalq la yi hə-
sin də iş ti rak edən xa ri ci və 
yer li rəs sam la rın çək dik lə ri 
əsər lər lə ta nış olub.

Layihə  Mədəniyyət Nazirliyi
nintəşkilatçılığıvəHeydərƏliyev
Fondunundəstəyiiləhəyatakeçi
rilir.Bununlaəlaqədar İtaliya,Al
maniya,Rumıniya,Danimarkavə
Türkiyədənolanxaricirəssamlar,
eləcə də onların azərbaycanlı
həmkarları Şuşa şəhərinə səfər
edib, burada mövcud olan tarixi
abidələrimizvəşəhərdəaparılan
bərpaquruculuq işləri ilə yaxın
dantanışolublar.
Bakıyaqayıdan rəssamlarŞu

şa barədə təəssüratlarını tərən

nümedənəsərlərçəkməyəbaş
layıblar.
Mədəniyyət naziri layihədə

iştirak edən rəssamların əl iş
lərinəbaxıb.RəssamlarınŞuşa

barədə təəssüratlarını dinləyən
Anar Kərimov rəsm əsərlərinin
nazirlik tərəfindən təşkil oluna
caqsərgidənümayişetdiriləcə
yinibildirib.

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Машинописный текст
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