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XaçmazrayonununYeniHəyat
qəsəbəsindəVətənmüharibəsi
şəhidiRəşidMədinovunxatirəsini
əbədiləşdirməkməqsədiləabidə-

bulaqkompleksiistifadəyəverilib.

RəşidNəzəroğluMədinov1996-cıilaprelin
24-dəYeniHəyatqəsəbəsindədünyayagöz
açıb. Vətən müharibəsində Suqovuşan, Xo-
cavəndvəFüzuliuğrundadöyüşlərdə iştirak
edənRəşidartilleriyabölmələrinin tərkibində
böyükqəhrəmanlıqgöstərib.Onunsondöyü-
şüoktyabrın13-dəFüzulininPirəhmədlikəndi
yaxınlığındaolub.Yaralıyoldaşınıdöyüşmey-
danındançıxararkənşəhidolub.Dövlətbaşçı-
sınınsərəncamları iləölümündənsonra“Su-
qovuşanınazadolunmasınagörə”və“Vətən
uğrunda”medallarıilətəltifedilib.

***
BərdəRMİBərdə rayonMədəniyyətMər-

kəzinin təşkilatçılığı ilə Lənbəran kəndində
Qarabağmüharibəsiqazilərininvəkəndsa-
kinlərinin asudə vaxtlarının səmərəli təşki-
liməqsədilə “Tarix yazanqəhrəmanlar” adlı
tədbirkeçirilib.

Bərdə RMİ-nin rəisi Vəsilə Möhsümova,
şəhid ailələri, qazilər, kənd ziyalıları və ağ-
saqqallar çıxış edərək əhalinin mədəni isti-
rahətinintəminolunmasıməqsədiləkeçirilən
bu cür tədbirləri yüksək qiymətləndiriblər.
Tədbirdə Qarabağ atları nümayiş olunub,
gənclərmillioyunlarımızıtəqdimediblər.

***
Şəki RMİ-nin əhatə etdiyi Zaqatala rayon

Heydər ƏliyevMərkəzində “Zaqatala” qəzeti-
ninredaktoruİbrahimİbrahimovunvəqəzetin
redaktormüaviniElmiraMehdiyevanınmüəllifi
olduqları“Qarabağınfatehləri”və“Tarixyazan
oğullar”kitablarınıntəqdimatmərasimikeçirilib.

Çıxışlardavurğulanıbki,müxtəlifxalqların
nümayəndələrininyaşadıqlarıZaqatalarayo-
nunun igid oğulları torpaqlarımızın işğaldan
azadedilməsiuğrunda44günlükVətənmü-
haribəsində şücaət göstəriblər. Kitablarda
onlarındöyüşyolundansözaçılır,qəhrəman-
lıqlarıtərənnümedilir.

Tarix yazan qəhrəmanlar

Azərbaycanınənböyükgənclər
düşərgəsiolan“YayFest”iyulun
20-dəaçılıb.BuildüşərgəŞamaxı
rayonunda–ŞamaxıAstrofizika

Rəsədxanasınınərazisindətəşkiledilib.

“Yay Fest” layihəsiAzərbaycanRespubli-
kasıGənclərFondunundəstəyi,Azərbaycan
TələbəGənclərTəşkilatlarıİttifaqı,Azərbay-
can Könüllü Təşkilatları İttifaqı, “CAVAN”
GənclərHərəkatıİctimaiBirliyivə“Gənclərin
MaarifəndirilməsinəDəstək”İctimaiBirliyinin
təşkilatçılığıiləkeçirilir.
 “YayFest”ərazisindəeynianda300-dən

çox gəncin qalması üçün “çadır şəhərciyi”,
təlim və görüşlər üçün məkanlar, həvəskar
idmanyarışlarıərazisivə “partyarea”yara-
dılıb. Bundan başqa, ərazidə gənclər üçün
dincəlmək, intellektualvəmasaüstüyarışlar
keçirməküçünzonalartəşkiledilib.
Gənclər gün ərzində “Yay Fest”də təşkil

edilən təlimlərdə bilik və bacarıqlarını artı-
racaq, dövlət qurumlarının rəhbərləri, millət
vəkilləri, rektorlar, tanınmışşəxslərləgörüş-
lərdə iştirak edəcək, intellektual və idman
yarışlarında güclərini sınayacaq, əylənərək
yenidostlarqazanacaqvə“haykinq”lərvasi-
təsiləŞamaxınınqədimtarixi-mədəniabidə-
ləri,təkrarolunmaztəbiətiilətanışolacaqlar.
2019-cu ildə ilk dəfə keçirilən “Yay Fest”

gənclər festivalının əsas məqsədi dövlət
gənclərsiyasətinəuyğunolaraqgənclərüçün
müxtəlif sahələrdəyaradılangeniş imkanla-
rın təşviqi, gənc nəslin vətənpərvər ruhda,
milli-mənəvi dəyərlərə bağlı vəmüasir döv-
rünçağırışlarınauyğunyetişməsi,ölkəmizin
müxtəlif bölgələrində yaşayangənclərin so-

siallaşması,onlarınmüasirpeşəvətrendlər
barədəməlumatlandırılmasıdır.
Sentyabrın9-dəkdavamedəcəkfestivalçər-

çivəsindəmərhələlişəkildə fərqlimövzular (tə-
ləbəlik, vətənpərvərlik, yaradıcılıq, könüllülük,
dayanıqlıinkişafməqsədləri,innovasiyavəsa-
hibkarlıq,karyeravə inkişaf,həmrəylik)üzrə8
düşərgə(hərbiri5gün)təşkilolunacaq.Hərdü-
şərgədə250iştirakçıolmaqlaümumilikdə2000
gəncin“YayFest”əqatılmasınəzərdətutulur.
İndiyədək iştirak üçün 5 mindən çox gənc

müraciətedibvəonlarınmərhələlişəkildəqiy-
mətləndirilməsi həyata keçirilir. Azərbaycan
RespublikasınınGənclərFondugənclərihttp://
yayfest.az/veb-səhifəsivəya“GəncApp”mo-
biltətbiqivasitəsiləqeydiyyatdankeçərək,dü-
şərgədə iştirak seçimlərinə qatılmağa dəvət

edir.Seçimlərzamanı18-24yaşarasıyaradı-
cı,ictimaifəallığıiləseçiləngənclərəüstünlük
veriləcək. Düşərgədə iştirak üçün COVID-19
pasportunun(ənazı2dozaolmaqla)vəyaim-
munitetsertifikatınınolmasıdaşərtdir.
Yeri gəlmişkən, pandemiya ilə bağlı ikiillik

aradansonraAMEA-nınNəsirəddinTusiadı-
naŞamaxıAstrofizikaRəsədxanasıartıq tu-
ristləriqəbuletməyəbaşlayıb.Rəsədxanaya
daxilolanyerlivəxariciqonaqlarərazidəolan
teleskoplarla,muzeylətanışolabiləcəklər.
Dənizsəviyyəsindən1500metryüksəklik-

dəyerləşən rəsədxanaziyarətçilərigecəvə
gündüztəyinedilənvaxtlardaqəbuledir.Ast-
ronomikmuzeyəgirişböyüklərüçün3,mək-
təblilərüçün2manat,məktəbəqədəruşaqlar
üçünisəpulsuzdur.

Sən tarixin özüsən, Vətənimin gözüsən...
Regionalmədəniyyətidarələrininəhatəetdiyimüəssisələrdə
“Şuşaİli”münasibətiləmüxtəliftədbirlərkeçirilir,270yaşlışə-
hərimizinmədənizənginliklərindənsözaçılır.

Kürdəmir Regional
Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ) Beyləqan rayon
Mədəniyyət Mərkəzin-
də“ƏzizŞuşa”adlıtəd-
birkeçirilib.Tədbir işti-
rakçılarıilkolaraqkitab
vərəsmsərgisiilətanış
olublar. Daha sonra
Şuşaya həsr olunmuş
videoçarx nümayiş et-
dirilib.Tədbir “Gənclik”

xalqteatrınınhazırladığı“ƏzizŞuşa”adlıtamaşailədavamedib.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKS-nin8saylıkitabxanafilialında“Sən

tarixinözüsən,Azərbaycanıngözüsən”başlığıaltındatədbirkeçirilib.
TədbirdəçıxışedənlərŞuşanınyetişdirdiyişəxsiyyətlərinAzərbayca-
nınədəbiyyatvəmədəniyyətinəverdiyitöhfələrdənbəhsediblər.

***
Ağdaş RMİ Ağ-

daş Dövlət Rəsm
Qalereyası və Ağ-
daşrayonMKS-nin
13 saylı kitabxana
filialınınbirgətəşki-
latçılığıilə“2022-ci
il Azərbaycanda
“Şuşa İli”dir” möv-
zusunda tədbir
keçirilib. Tədbirdə
Şuşaya,Qarabağa

aidşeirlərsəsləndirilib.SondarəssamTalehSalehovunəlişlərinə
və“ŞuşaQarabağınzümrüdtacıdır”adlıkitabsərgisinəbaxışolub.

Xan qızının 190 illik yubileyi münasibətilə
AğstafaRMİTovuzRayonTarix-DiyarşünaslıqMuzeyində
X.Natəvanın190illiyimünasibətilə“Şeirməclisiningünəşi”adlı
tədbirkeçirilib.Tədbirdəşairəninhəyatvəyaradıcılığıhaqqın-
daətraflısöhbətaçılıb,birneçəşeiriqiraətedilib.

QazaxrayonE.HüseynovadınaMərkəziKitabxananınoxuza-
lında“Dövlətimizinvaridatı–Xanqızı”adlıədəbi-bədiikompozisi-
yatəşkilolunub.

***
Sabirabad RMİ

SaatlıRayonDöv-
lət Rəsm Qalere-
yasında Azərbay-
can ədəbiyyatı
tarixində diqqətə-
layiqyertutansöz
ustadlarındanXur-
şidbanu Natəva-
nın (1832-1897)
anadan olmasının
190 illiyi iləəlaqə-

darsərgitəşkiledilib.SərgidəsənətkarınŞərqpoetikənənələrinə
sədaqətləyazıb-yaratmasındandanışılıb,ədəbiirsininideya-bədii
məziyyətlərindənsözaçılıb.Rəssamlıqdərnəyiüzvlərininifasında
şairinqəzəllərisəsləndirilib.

Ağalı kəndinə köçürülən əhali üçün 
maarifləndirmə təlimləri

BöyükQayıdışın
ilkünvanıolan
Zəngilanrayonu-
nunAğalıkəndinə
köçürülənəhali
üçünAzərbaycan
Respublikasının
Minatəmizləmə
Agentliyi(ANAMA)
tərəfindənmərhə-
ləlişəkildəpartlayıcı

sursatlarıntəhlükəsinədairmaarifləndirmətəlimlərinəbaşlanılıb.

ANAMA-danbildirilibki,ŞərqiZəngəzuriqtisadirayonunadaxil
olanZəngilanrayonuüzrəAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
XüsusiNümayəndəliyinintəşkilatçılığıiləkeçiriləntəlimlərinməq-
sədisakinlərikəndinətrafındafəaliyyətgöstərəcəklərizamantəh-
lükəsizdavranışqaydalarıilətanışetməkdir.
2022-ci ilin 1 iyul tarixindənBakıda başlayan təlimlər hazırda

Zəngilan rayonundadavametdirilir.Təlimlərdəvətəndaşlarami-
natəhlükəsininizahı,şübhəliərazilərinəlamətləri,tanışolmayan
ərazilərdədavranışqaydaları,xəbərdarlıqnişanları,eləcədətəh-
lükəhaqdaməlumatverməistiqamətləribarədətəlimatlarverilir.
İştirakçılaraxəbərdaredicivəmaarifəndiriciqaydalarəksolunan
broşürvəposterlərpaylanılır.
Hər bir vətəndaş bilməlidir ki, öz nizam-intizamlı,məsuliyyətli

vəsayıqdavranışıiləbaşverəbiləcəkbəxbəxthadisələrdənhəm
özünü,həmdəyaxınlarınıqorumuşolacaq.
Xatırladaqki,yenidənqurulanAğalıkəndinin ilksakinləri–10

ailəiyulun19-dadoğmayurdaköçüb.İyulun21-dədaha10ailə
kəndəyolasalınıb.SakinlərAbşeronrayonununMasazırqəsəbə-
sindəməskunlaşdıqlarışəhərcikdənyoladüşüblər.Ümumilikdəilk
mərhələdəAğalıkəndinə41ailə(200nəfər)köçəcək.

Jurnalistlər üçün Şuşada yay məktəbi
AzərbaycanRes-
publikasıİqtisadi
İslahatlarınTəhlili
vəKommunikasiya
Mərkəzi(İİTKM)və
AzərbaycanRes-
publikasıMedianın
İnkişafıAgentliyi
(MEDİA)22iyul-
MilliMətbuatGünü
ərəfəsindəŞuşa

şəhərindəbiznesvəiqtisadiyyatsahəsindəixtisaslaşanjurnalist-
lərüçünyayməktəbiformatındaikigünlüktəlimkeçirib.

TəlimləriMaliyyəNazirliyi,MərkəziBank,ƏməkvəƏhalininSo-
sialMüdafiəsiNazirliyi,DövlətMəşğulluqAgentliyi,DövlətGömrük
Komitəsi,DövlətVergiXidmətivəİİTKM-inəməkdaşlarıkeçiblər.
İkigünlük təlimə30-a yaxın televiziya vəonlaynmedianüma-

yəndəsiqatılıb.JurnalistlərŞuşanıngörməliyerlərinidəgəzib,Cı-
dırdüzündəolublar.

SabirabadRMİHacıqabulra-
yonMKS-nin4saylıkitabxa-
nafilialırayonHeydərƏliyev
Mərkəzindəxalçasənətinin
təbliğiməqsədilə“Sehrliilmə-
lər”adlıtədbirkeçirib.

***
Sumqayıt RMİ Qubadlı rayon

F.Hüseynov adına Mahmudlu
kənd Uşaq musiqi məktəbində
təhsil alan Elcan Soltanov Qa-
zaxıstanın Nur-Sultan şəhərində
onlayn formatda keçirilən “Euro-
pa-Asia” adlı III beynəlxalq vo-
kal-instrumental müsabiqəsində
IIdərəcəlidiploma layiqgörülüb.
Müsabiqədəşagirdinuğurluçıxı-
şınagörəmüəllimləriHəvəsBay-
ramovavəkonsertmeysterTahirə
Kərimova isə təşəkkürnamə ilə
təltifolunub.

***

BiləsuvarRMİ-ninəhatəetdiyi
CəbrayılrayonMKS-nin21saylı
Yuxarı Mərcanlı kənd kitabxana
filialı22iyul–MilliMətbuatGünü
iləəlaqədar“Millimətbuattarixi-
miz”adlısərgitəşkiledib.

***

Masallı RMİ Nizami Gəncə-
vi adına Masallı rayon Mədəniy-

yətMərkəzindəmədəniyyət naziri
AnarKərimovunregionalidarələrin
fəaliyyətinədairverdiyi tapşırıqvə
tövsiyələrdənirəligələnvəzifələrin
icrasıiləəlaqədariclaskeçirilib.İc-
lasdaçıxışedənRMİ-ninrəisiBəx-
tiyarQılıncovqarşıdaduranvəzifə-
lərdənsöhbətaçıb. İclasqarşılıqlı
fikirmübadiləsiiləyekunlaşıb.

Masallı rayonMərkəziKitabxa-
nasında Azərbaycan xanəndəlik
sənətinin görkəmli nümayəndəsi
Cabbar Qaryağdıoğluna (1861-
1944) həsr olunmuş “Muğamı
şöhrətləndirən sənətkar” mövzu-
sundatədbirkeçirilib.“Şuşadahi-

ləri”silsiləsindənkeçiriləntədbirdə
kitabxananın əməkdaşıArzu Hü-
seynovaxanəndəninhəyatvəya-
radıcılığıhaqqındaməruzəedib.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon

MKS-ninMərkəziKitabxanasıvə
rayonTarix-DiyarşünaslıqMuze-
yinin birgə təşkilatçılığı ilə gör-
kəmlidövlət xadimivəşairŞah
İsmayıl Xətainin (1487-1524)
anadan olmasının 535 illiyinə
həsr olunmuş “Tarixi şəxsiyyət
– Şah İsmayıl Xətai” adlı təd-
bir keçirilib. Tədbirdə Xətainin
şeirvəqəzəllərindənnümunələr

səsləndirilib. Şairin Azərbaycan
ədəbidilinininkişafındamüstəs-
na rolu və dövlət dili səviyyəsi-
nəyüksəlməsindəqoyduğuizlə,
verdiyitöhfələrtədbir iştirakçıla-
rınaçatdırılıb.DahasonraXətai
haqqında sənədli film nümayiş
olunub.

***

XaçmazRMİQubaHeydərƏli-
yevMərkəzivəQubarayonMKS-
nin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayən-
dəsi,böyükşair,maarifçivəictimai
xadim Əhməd Cavadın (1892-
1937) 130 illiyinə həsr olunmuş

“Unudulmazşair–ƏhmədCavad”
mövzusunda tədbir keçirilib. Çıxış
edənlər şairin ədəbiyyatımızın və
milliistiqlaldüşüncəsinininkişafına
verdiyitöhfələrdənbəhsolunub.

***
GəncəRMİGəncəşəhərZ.Qa-

yıbovadına5nömrəliUşaqmusi-
qiməktəbiviolinsinfininmüəllimi
TuranŞahbazi “Musiqiçilərinpe-
daqojiustalığı” Ibeynəlxalqmü-
sabiqəsindəsimlialətlərnomina-
siyasıüzrəqalibolaraqdiplomant
adınalayiqgörülüb.GəncəRMİ-
ninrəisiVasifCənnətovT.Şahba-
zi ilə görüşərək onu təbrik edib,
uğurlararzulayıb.
GəncəşəhərMKS-nin4saylıki-

tabxanafilialıaçıqhavada“Kitabla

dostol,ənyaxşıoxucuol!”başlıq-
lıkitabsərgisitəşkiledib.Sərgidə
fonda daxil edilmişmüxtəlifmöv-
zulukitablarnümayişolunub.
RMİ-nin əhatə etdiyi Naftalan

şəhər Mədəniyyət Mərkəzində
“ƏhmədCavad–ədəbi-bədii fikir
tarixində istiqlalşairikimi”mövzu-
sundatədbirkeçirilib.Çıxışedənlər
ƏhmədCavadınyaradıcılığından,
istiqlaldüşüncəsininyayılmasında
xidmətlərindənsözaçılıb.
SamuxrayonMKS-ninMərkə-

zi Kitabxanasının Uşaq şöbəsi
“Uşaqlıqdanhüquqlarınıbil!”adlı
maarifəndiricisöhbətkeçirib.

***
ŞəkiRMİBalakən rayonMKS-

ninKortalakəndkitabxanafilialın-
daM.F.Axundzadənin(1812-1878)
anadanolmasının210illiyinəhəsr
olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə
çıxışedənlərdramaturqunmaarif-
çi-realist görüşlərindən, Azər-
baycan ədəbiyyatının inkişafında
müstəsna rol oynamasından da-
nışıblar.

Hazırladı: N.Məmmədli

Şamaxıda gənclərin “Yay Fest”i

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2022.- 22 iyul. S. 4.

Ayten
Машинописный текст




