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Bölgələrdəkimədəniy
yətmüəssisələrində
ümummilliliderHeydər
ƏliyevinAzərbaycanda

siyasihakimiyyətəgəlişinin
(1969cuil14iyul)53cüildö
nümümünasibətiləmüxtəlif
tədbirlərkeçirilib.

Ağdaş Regional Mədəniyyət
İdarəsi (RMİ)Ağdaş rayonMər
kəziKitabxanasınınoxu zalında
“MüstəqilAzərbaycanıntəməlta
rixi”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə
“Yeni tarixin başlanğıcı” adlı vi
deoçarxnümayişolunub.

***

Masallı RMİ Masallı rayon
Mərkəzi Kitabxanasında “Dahi
və bənzərsiz lider” mövzusun
da tədbir keçirilib. Tədbirdə ki
tabxananın direktoru Əlhəddin
Nəzərov çıxış edib.Ulu öndərin
Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi
qarşısında misilsiz xidmətlərin
dəndanışıb.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
“1969cu ilin 14 iyulu:Azərbay
canın özünə qayıdışının, dirçə
liş və inkişaf yolunun başlanğı
cı” mövzusunda tədbir keçirilib.
Tədbirdə ulu öndərə həsr olun
muşfilmnümayişolunub.

***
İsmayıllı RMİ və Şamaxı ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzinin

birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbayca
nınHeydərƏliyevdövrü:qüdrətli
dövlət,güclüxalq,davamlıinkişaf”
adlıelmipraktikkonfranskeçirilib.
İlk olaraq Heydər Əliyevin həyat
vəsiyasifəaliyyətiniəksetdirənki
tablardanvəfotoşəkillərdənibarət
sərgiyəbaxışkeçirilib.Konfransda
İsmayıllıRMİninrəisiElçinNəcə
fov,Şamaxı rayonHeydərƏliyev

MərkəzinindirektoruKönülEyva
zova, AMEA Şərqşünaslıq İnsti
tutununaparıcıelmiişçisi,dosent
Sübhan Talıblı və digərləri çıxış
ediblər.

***
Şəki RMİ Balakən rayonHey

dər Əliyev Mərkəzi, rayon İcra
Hakimiyyəti və YAP Balakən ra
yontəşkilatınınbirgətəşkilatçılığı

ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə YAP
Balakən rayon təşkilatının sədri
Azad Balayev, rayon İcra Haki
miyyətininİctimaisiyasivəhuma
nitar məsələlər şöbəsinin müdiri
Nəzakət Rüstəmova və həmin
şöbəninmüdirmüaviniFarizNə
cəfov, Balakən Heydər Əliyev
Mərkəzinin direktoru Ləman Ba
layevaçıxışediblər.

Tariximizdə yeni dövrün başlanğıcı

AMEAnınArxeologiya,Et
noqrafiyavəAntropologiya
İnstitutuiləAlmaniyaArxeolo
giyaİnstitutuarasındabağ
lanmışmüqaviləyəəsasən,
AğdamvəAğcabədirayonları
ərazisindəbirgəekspedisiya
həyatakeçirilir.İnstitutunbaş
direktoru,tarixelmləridoktoru,
professorAbbasSeyidovbu
günlərdəarxeolojiqazıntıişləri
aparılansahəyəbaşçəkib.

İnstitutdan bildirilib ki, ekspe
disiyanın məqsədi Qarabağ dü
zənliyindəeramızdanəvvəlVIIV
minilliklərə aid yaşayışməskən
lərindəarxeolojitədqiqatlarınsə
mərəliliyinənailolmaqdır.
Baş direktor ilk olaraq Ağ

dam rayonunun Eyvazlı kəndi
ərazisində19841990cı illərdə
mərhum arxeoloq, AMEAnın
müxbir üzvü İdeal Nərimano
vuntədqiqetdiyiLeylatəpəabi
dəsindəbugünmüasirüsullar

laaparılanqazıntıişləriilətanış
olub.
Almaniyatərəfindənekspedisi

yanınrəhbəriMarkİserlisqazın
tılarhaqqındaməlumatverib.
Azərbaycan tərəfdənekspedi

siyanınrəhbəri,tarixüzrəfəlsəfə
doktoru, dosent XəqaniAlməm
mədov bu il eyni mədəniyyətə
aid13abidəyəbaxışkeçirildiyini,
dronla çəkilişlər, topoqrafik işlər
aparıldığını,3Dmodellərininha
zırlandığınıbildirib.
İkincibaxışyeriAğcabədirayo

nunun Sarıcalı kəndi ərazisində
yerləşən Canavartəpə arxeolo
ji abidəsi olub. Qazıntı işləri və
maddi mədəniyyət nümunələri
iləyaxındantanışolanbaşdirek
tor arxeoloqlarla fikirmübadiləsi
aparıbvəonlaraişlərindəuğurlar
arzulayıb.

***
Gədəbəyrayonuəra

zisindəki “Qız qalası”
və ya yerli əhali tərə
findən “Namərd qala”
adlanan abidədə də
arxeoloji qazıntı işlə
ri aparılır.Arxeologiya,
Etnoqrafiya və Ant
ropologiya İnstitutu
nun baş direktoru Ab
bas Seyidov institutun
əməkdaşı, dosent Tü
kəzbanAlıyevatərəfin
dənaparılanarxeolojitədqiqat
larlatanışolub.
Bildirilib ki, rayonun Söyüdlü

kəndi yaxınlığında yerləşənabi
də çətin çıxılan dağ üzərində,
ətrafı meşələrlə örtülü olan, fü
sunkar gözəlliyə malik ərazidə
yerləşir. İlkin araşdırmalara və

memarlıq xüsusiyyətlərinə görə
abidənintikintisiXIIəsrə–Azər
baycan Atabəyləri dövlətinin
mövcud olduğu dövrə aid edilir.
Qala divarları iri sal daşlar üzə
rində bişmiş kərpicdən istifadə
edilməklə, çox möhtəşəm quru
luşamalikdir.

Abidənin tədqiqatçısı
TükəzbanAlıyevaməlu
matveribki,qaladayer
ləşən otaqlardan birində
1,21,4 metr dərinlikdə
torpaq qatı təmizləndik
dən sonra otağın içəri
sindənbiribirinəəksisti
qamətdəikiyolunolduğu
müəyyən edilib. İndi bu
radaqazıntıişlərivəyol
ların təmizlənməsi işləri
aparılır.
Qeydedəkki,“Qızqa

lası”ndan təxminən 2,5 kilometr
məsafədə qədim Azərbaycan
dövləti–QafqazAlbaniyasıdöv
rünə aid “Mahrasa” (“mah” həm
qədimtürkcə,həmdəfarsca“ay”
deməkdir) məbədi yerləşir. Abi
dənin eramızın IVV əsrlərində
tikildiyiehtimaledilir.

“Yurdun sinəsində ürəkmiş Şuşa”
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin19saylıkitabxanafilialı“Şu
şaİli”iləbağlı“YurdunsinəsindəürəkmişŞuşa”adlışeirge
cəsikeçirib.ÇıxışedənlərhazırdaŞuşaşəhərindədövlətimiz
tərəfindənhəyatakeçiriləngenişmiqyaslıquruculuqabadlıq
işlərindəndanışıblar.

***
Lənkəran

RMİ Astara
rayonMədə
niyyət Mər
kəzinin təş
kilatçılığı ilə
Ha mo ş am
k ə n d i n d ə
“Şuşa İli”nə
həsr olun
muş təd
bir keçirilib.

Tədbirdəmərkəzininstrumentalansamblınınmüşayiətiiləuşaqların
ifasındamillirəqslərnümayişetdirilib.
AstaraDövlətRəsmQalereyasında“Şuşaİli”münasibətiləye

niyetmə vəgənclər arasında rəsmüzrə rayonmüsabiqəsi keçi
rilib. Rayonun ümumtəhsil məktəblərini vəAstara Dövlət Rəsm
Qalereyasınıtəmsiledən41gəncrəssamınqatıldığımüsabiqədə
SəncərədikəndtamortaməktəbininşagirdiFilizHəbibzadəqalib
olub.RəssamlardanƏmirƏliyevII,Şüvikəndtamortaməktəbinin
şagirdiAysunƏliyevaIIIyerəlayiqgörülüb.

“Mədəniyyət kəndlərdə” layihəsi davam edir
MasallıRMİnintəşəbbüsüvədəstəyiiləhəyatakeçirilən“Mədə
niyyətkəndlərdə”mədəniyyətyaradıcılıqlayihəsidavamedir.

LayihəüzrənövbətitədbirMasallırayonununŞərəfəkəndindətəş
kiledilib.ƏvvəlcəkənddəyerləşənŞəhidlərabidəkompleksininönü
nəgüldəstələriqoyulub,sonraBirinciQarabağvə44günlükVətən
müharibəsişəhidlərininəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadolunub.
TədbirdəçıxışedənMasallıRMİninrəisiBəxtiyarQılıncovlayi

həninməqsədlərindəndanışıb.KəndziyalısıFarizƏsgərovŞərə
fənintarixibarədəqısaarayışverib.
TədbirMasallırayonMədəniyyətMərkəziincəsənətustalarının

ifasındakonsertproqramıilədavamedib.“Halay”və“Həcər”folk
lorkollektivlərininçıxışlarıtədbirərəngqatıb.Eynizamandatəd
birdəməktəblilərvəməktəbəqədər təhsilmüəssisələrininbalaca
fidanları tərəfindənrəqslər ifaedilib,vətənpərvərlikmövzusunda
şeirlər səsləndirilib. Yeniyetmə idmançılar isə nümunəvi idman
nömrələrigöstəriblər.
Yekunda tədbirlərdə aktiv iştirak edən mədəniyyət işçiləri və

məktəblilərəregionalidarənintəşəkkürnaməsitəqdimedilib.

Gəncədə Türkiyənin Demokratiya və 
Milli Birlik Günü qeyd olunub

TürkiyəninGəncədəkiBaşKonsulluğunda15İyul–Demokrati
yavəMilliBirlikGünüiləəlaqədartədbirkeçirilib.

TədbirdəGəncəŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısıNiyaziBayramov,
GəncəRMİninrəisiVasifCənnətov,TürkiyəninGəncədəkibaşkon
suluZekiÖztürk,GürcüstanınGəncədəkibaşkonsuluNikolozİaşvili,
idarə,müəssisə,təşkilatrəhbərlərivəbaşqaqonaqlariştirakediblər.
NiyaziBayramov,ZekiÖztürk,DiniQurumlarla İşüzrəDövlət

KomitəsininGəncəbölgəsiüzrəşöbəsininmüdiriHəsənMəmmə
dovçıxışedərək2016cıilin15iyulundaTürkiyədədövlətçevrili
şinəediləncəhdvəxalqladövlətinbirliyisayəsindəbununqarşısı
nınalınmasındandanışıblar.
Çıxışlardansonraşəhidlərinxatirəsinədualaroxunub,Türkiyənin

DemokratiyavəMilliBirlikGünüiləbağlıvideoçarxnümayişolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Vətəni canından əziz bilənlər unudulmur

XaçmazrayonununŞərifobakəndin
dətorpaqlarımızınazadlığıuğrun
daşəhidlikzirvəsinəucalanRəvan
Şahmuradovunxatirəsinəabidə

bulaqkompleksiistifadəyəverilib.

Rəvan Dilşad oğlu Şahmuradov 1999cu
il iyulun 14də Şərifoba kəndində dünyaya
gözaçıb.Cəsur topçuVətənmüharibəsinin
ilkgünündəndöyüşlərəqatılıb.Füzuli,Cəb
rayılistiqamətindəkidöyüşmövqelərinindüş
məndənazadolunmasındafəal iştirakedib.
DöyüşlərinbirindəRəvandəqiqtopatəşi ilə
düşmənin canlı qüvvə və silahsursat daşı
yanavtomobilkarvanınıdarmadağınetməyi
bacarıb.Qəhrəmandöyüşçüsentyabrın29
daFüzuliistiqamətindədöyüşlərdəağıryara
lanıb,həkimlərinsəyinəbaxmayaraq,şəhid
lik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra 3cü
dərəcəli “Rəşadət”ordeni, “Vətənuğrunda”,
Füzuli,CəbrayılvəZəngilanınazadolunma
sınagörəmedallarıilətəltifolunub.

***

Tərtər rayonunun Ələsgərli kəndində Və
tən müharibəsi şəhidi Ruslan Şahbazovun
xatirəsinə hazırlanmış abidənin açılışı olub.
Ruslan sentyabrın 29daSuqovuşan istiqa
mətindəgedəndöyüşlərdəşəhidolub.Döv
lətbaşçısınınsərəncamıiləölümündənson
ra “Azərbaycan Bayrağı” ordeni və “Vətən
uğrunda”medalıilətəltifedilib.

***
AğdaşRMİGöyçayrayonMKSninMərkə

zi Kitabxanasında “Azərbaycan Ordusunun
qəhrəmanoğluVidadiXəlilov–40”adlı təd
bir keçirilib. Vətən müharibəsinin şəhid pol
kovnikleytenantıVidadiXəlilovunanımgünü
münasibətiləreallaşantədbirdəqəhrəmandö
yüşçüyəhəsrolunmuşsərginümayişetdirilib.

***

Bərdə RMİnin rəisi VəsiləMöhsümova və
regionalidarəninəməkdaşlarıIIQarabağmü
haribəsindəşəhidlikzirvəsinəucalmışXudayar
Yusifzadənindoğumgünündəxatirəsini anıb
lar. Tədbirdə çıxış edən Vəsilə Möhsümova

şəhidinailəsinəbaşsağlığıverərək,Xudayarın
keçdiyi döyüş yolundan, vətənpərvərliyindən,
özməlahətli ifası ilədillərdədastanadönmə
sindəndanışıb.

***

SumqayıtRMİninQubadlırayonnümayən
dəliyi tərəfindən Vətən müharibəsinin şəhid
mayoruElçinAlıyevinanımmərasimikeçirilib.
MərasimdəMədəniyyətevininhazırladığıkom
pozisiyanümayişolunub,şeirlərsöylənilib.
Xızırayonnümayəndəliyinintəşkilatçılığı ilə

Qarabağ müharibəsi şəhidlərinə həsr olunan
“Şəhidlərdoğulduki,yaşasınanaVətən!”adlı
tədbirkeçirilib.TədbirdəSumqayıtRMİninXızı
rayonnümayəndəliyininbaşməsləhətçisiMön
sümBağırov,VətənmüharibəsiqazisiKamran
Baxışzadəvədigərləriçıxışediblər.Xızırayon
MərkəziKitabxanasınınməktəblilərləbirgəha
zırladığı vətənpərvərlik ruhunda şeirlərdən və
şəhidlərhaqqındaməlumatlardanibarətədəbi
bədii kompozisiyamaraqla qarşılanıb.Sonda
tədbiriştirakçılarışəhidlərinşəxsiəşyaları,foto
vəmedallarındanibarətsərgiyəbaxıblar.

Eramızdan əvvəl VI-IV minilliklərdən üzü bu yana...
Ağdam, Ağcabədi və Gədəbəydə arxeoloji tədqiqatlar

Maarifləndirici tədbir, görüşlər, yubileylər...

SabirabadRMİyanındafəaliyyətgöstərən
şuranınnövbətiiclasıkeçirilib.İdarərəisi
FəridQurbanzadəçıxışındamədəniyyət
naziriAnarKərimovtərəfindənverilən
tapşırıqvətövsiyələridiqqətəçatdırıb.

Bildirib ki, informasiyaməkanında, eləcə də
sosialmediadaaktivliyinartırılması,dərnəklərin
fəaliyyətininbərpaolunması,uşaqmusiqimək
təblərindətədrisinkeyfiyyətininyaxşılaşdırılma
sı,kadrpotensialınıninkişafıvəəməkintizamı
nın gücləndirilməsi, sənədləşmə işinin düzgün
həyatakeçirilməsi,yaradıcıgənclərindəstəklən
məsi,yenilayihələrləregionunmədənimühitinin
canlandırılmasıdiqqətdəsaxlanılmalıdır.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər MKSnin

Uşaqşöbəsindəhəkim,yazıçı,ictimaixadim
TağıŞahbaziSimurqun(18921938)130illiyi
iləəlaqədartədbirkeçirilib.

***
ŞəmkirRMİDaşkəsənrayonMərkəziKitab

xanasınınUşaqşöbəsindəuşaqlarımütaliəyə
cəlbetmək,kitabamarağıartırmaqüçün“Uşaq
həyatındamütaliəninrolu”adlıtədbirkeçirilib.

***
GəncəRMİNaftalanşəhərHeydərƏliyev

Mərkəzində keçirilənXurşidbanuNatəvanın
190 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə şairənin
həyatındanbəhsedənfilmizlənilib.

***

Ağstafa RMİ Qazax Dövlət Rəsm Qalere
yasının dərnək üzvləri rəssam Yusif Əliyevin
rəhbərliyi ilə təbiətqoynundaetüdhazırlayıb
lar.Uşaqlaryaytətilinisəmərəlikeçirməsiüçün
“Mənimyaytətilim”adlısərgiyəhazırlıqməqsə
dilətəbiətingörməliyerlərindənetüdişləyiblər.

***

Biləsuvar RMİnin rəisi Əlisultan Sadıxov
Neftçala rayon Heydər Əliyev Mərkəzin
dəmədəniyyət işçiləri iləgörüşüb.Görüşdə
mədəniyyət sahəsində aparılan islahatlar,
qarşıdaduran vəzifələr, əmək intizamıqay
dalarına ciddi riayət olunması, tədbirlərin
keyfiyyətininartırılması,sosialşəbəkədəak
tivlik, nöqsanların aradan qaldırılması və s.
məsələlərmüzakirəedilib.

***
ŞəkiRMİŞəkirayonQudulakəndFolklor

klubunda görkəmli şairə, xeyriyyəçi Xurşid
banuNatəvanın(18321897)190illiyinəhəsr
olunmuş“Xanqızı”mövzusundaədəbibədii
kompozisiyatəşkiledilib.

***
Lənkəran RMİnin rəisi Şahin Şahbazov

“Vətəni tanı!” silsilə tədbirləri çərçivəsində
lənkəranlıgənclərləgörüşüb.Görüşzamanı
bu il şəhərdə mədəniyyət sahəsində görül
müş işlərdənvəqazanılmışuğurlardan,gə
ləcəkplanlardandanışılıb.

Ayten
Прямоугольник

Ayten
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