
www.medeniyyet.az

№55 (1928)
27 iyul 2022 tədbir 3

Xəbərverdiyimizkimi,mə
dəniyyətnaziriAnarKərimov
iyulun21dəQəbələrayon
MədəniyyətMərkəzində
vətəndaşlarıqəbuledib.Qə
buldansonranaziricrabaş
çısınınmüşayiətiiləQəbələdə
birsıramədəniyyətmüəssi
sələrindəolub,tarixiabidələri
ziyarətedib.

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin
dənəsaslı təmir edilənQəbələ
şəhər Uşaq incəsənət məktə
binə baxış zamanı bildirilib ki,
1969cu ildə fəaliyyətə başla
yan tədris ocağında hazırda
332 şagird təhsil alır, 66müəl
limçalışır.
Sonra nazir Qəbələ rayon

HeydərƏliyevMərkəzi ilə tanış
olub.2007ciildənfəaliyyətgös
tərənmərkəzdəuluöndərinhə
yatınınvədövlətçilikfəaliyyətinin
müxtəlif dövrlərini əks etdirən
ekspozisiya yaradılıb. Burada
Heydər Əliyevin müxtəlif illərdə
Qəbələyəsəfərləriiləbağlıfoto
lardanümayişolunur.
Baxışkeçirilənnövbətiməkan

Qəbələ TarixDiyarşünaslıqMu
zeyiolub.Məlumatverilibki,mu
zeydə arxeologiya, etnoqrafiya,
numizmatika,qədiməlyazmalar,
nadir kitablar, xalq yaradıcılığı
nümunələrivərayonuntəbiisər
vətləriniəksetdirəneksponatlar
Qəbələnintarixikeçmişi,mədəni
irsi,təbiəti,iqtisadiinkişafıvəs.
haqqında geniş təsəvvür yara
dır. Muzeyin fondunda Qəbələ
də aparılan arxeoloji qazıntılar
zamanı aşkar edilmiş çoxsaylı
artefaktlardatoplanıb.
Səfər çərçivəsində 130 min

nüsxə kitab fondu olan rayon
MərkəziKitabxanasınadabaxış
keçirilib, kitabxananın fəaliyyəti
barədəməlumatverilib.
AnarKərimovrayonmərkəzin

dən 18 kilometr cənubqərbdə,
indiki Çuxur Qəbələ və Tövlə
kəndləriərazisindəyerləşən,qə
dim Qəbələ şəhərinin qalıqları
üzərindəyaradılanQəbələDöv
lətTarixBədiiQoruğunavəQə
bələArxeolojiMərkəzinədəbaş
çəkib,arxeolojiqazıntılarzamanı
aşkarolunaneksponatlarlatanış
olub.Məlumatverilibki,Qəbələ
DövlətTarixBədiiQoruğu1978
ci ildə yaradılıb. Qoruq tarix,
mədəniyyət, memarlıq, etnoq
rafik, arxeoloji abidələrin, eləcə
də tarixi hadisə və şəxsiyyət
lərlə bağlı olan xatirə yerlərinin
vəonlarınəşyalarınınyerləşdiyi
əraziniəhatəedir.2005ci ildən
SEBA (SeulBakı) Azərbaycan
Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi
Assosiasiyasının təşəbbüsü və
maliyyə dəstəyi ilə AMEAnın

Arxeologiya və Etnoqrafiya İns
titutunun arxeoloqları, 2009cu
ildən isəonlarlabirlikdəCənubi
Koreyadanolanarxeoloqlarqo
ruqərazisindəqazıntılaraparır.
Nazir burada “Qafqaz Alba

niyasınınpaytaxtı –Qəbələ” fil
minə baxıb. Daha sonra Anar
KərimovQəbələdəarxeolojiqa
zıntılarınaparıldığıSəlbirvəQa
laərazilərinəbaşçəkib.
Mədəniyyət naziri Qəbələ ra

yonunun Nic qəsəbəsində Mü
qəddəs Məryəm Ana kilsəsini
(XIX əsr) vəMüqəddəsYelisey
adına Cotari kilsəsini (XIX əsr)
də ziyarət edib.Məlumat verilib
ki, Müqəddəs Məryəm Ana al
ban kilsəsi 2020ci ildə Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən əsaslı
şəkildə bərpa edilib. Cotari al
banudi kilsəsi yerli sakinlərin
vəsaitihesabına1723cüildəin
şaedilib.Kilsəninadıqəsəbədə
ki Cotari məhəlləsinin adından
götürülüb.
Mədəniyyət müəssisələri ilə

tanışlıqdan sonra nazir Anar
KərimovrayonMədəniyyətMər
kəzində Qəbələ Xalq teatrının
üzvləriiləgörüşüb,Qəbələvəİs
mayıllı rayonlarınınbədiikollek
tivlərinin ifasında konsert proq
ramınıizləyib.
KonsertdəQəbələrayonİncə

sənət məktəbinin xor kollektivi
vənağaraçalanlarqrupu,Nicqə
səbəMədəniyyətevinin“Cəngi”
qrupu, İsmayıllı rayon İvanovka
kənd Mədəniyyət evinin “Slav
yanoçka”folklorkollektivi,Lahıc
qəsəbə Mədəniyyət evinin “La
hıc” folklorqrupuvəbaşqakol
lektivlərçıxışedib.

***

Mədəniyyət Nazirliyi siste
mində fəaliyyətin və idarəçiliyin
təkmilləşdirilməsi, regionlardakı
mədəniyyətmüəssisələrindəişin
efektivliyinin artırılmasıməqsə
dilə bölgələrə səfər planı üzrə
nazirAnarKərimoviyulun22də
İsmayıllırayonundaolub.
AnarKərimovvərayonunicra

başçısı Nahid Bağırov əvvəlcə
İsmayıllı şəhərində ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsini
ziyarət edib, önünə gül dəstəsi
qoyublar.

Sonra nazir 2009cu ildən
fəaliyyət göstərən İsmayıllı ra
yon Heydər Əliyev Mərkəzinə
başçəkib.Mərkəzlətanışlıqza
manıbildirilibki,buradauluön
dərindövlətçilikirsiniəksetdirən
ekspozisiyayaradılıb.Mərkəzdə
rəssamlıq, şahmat və bacarıqlı
əllərdərnəkləridəfəaliyyətgös
tərir.
Mədəniyyətnaziridahasonra

İsmayıllırayonMərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sisteminin fəaliyyəti
ilətanışolub,Uşaqşöbəsinəba

xış keçirib.Ktabxananın ümumi
fəaliyyəti,kitabfondu,oxucusa
yıbarədəməlumatverilib.
Anar Kərimov İsmayıllı şəhər

Fazil Əzimov adına Uşaq incə
sənətməktəbindədəolub.Qeyd
olunub ki, fortepiano, tar, qar
mon, kamança, nağara, xanən
dəlik, rəssamlıq, xoreoqrafiya
ixtisasları üzrə tədris aparıldığı
məktəbdə 69 nəfərmüəllim ça
lışır,292şagirdtəhsilalır.
Səfər çərçivəsində həmçinin

2012ci ildən fəaliyyət göstərən
İsmayıllı Dövlət Rəsm Qalere
yasına,1981ciildəyaradılanİs
mayıllı TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyinəbaxışkeçirilib.
Nazir İsmayıllı şəhidlərinin

uyuduğu məzarlığı da ziyarət
edib, 44 günlük Vətən mühari
bəsində canından keçən qəh
rəmanoğullarınxatirəsinədərin
ehtiramınıbildirib.
Anar Kərimov İsmayıllı şəhə

rinin mərkəzində XIX əsrə aid
yerli əhəmiyyətli memarlıq abi
dəsiolanməscidədəbaşçəkib.
Məlumatverilibki,dövlətqeydiy
yatındaolan(inv.№4356)tarixi
tikili dördbucaqlı plan quruluşu

namalikdir,divarlarıçaylaqdaşı
ilə hörülüb.Üç giriş qapısından
birinin üstündə daş kitabə həkk
olunub.
SonraİsmayıllırayonununDi

yallı kəndinə gələn nazir bura
da mədəniyyət evinə və rayon
MKSnin kitabxana filialına ba
xış keçirib. Hər iki mədəniyyət
ocağı1985ciildətikilənbinanın
müvafiqolaraq1civə2cimər
təbələrində yerləşir. Kitabxana
filialının12minəyaxınkitabfon
duvar.

İyulun25dəBakıdaQo
şulmamaHərəkatının(QH)
GənclərSammitiişəbaşlayıb.

QHyəüzvolan60dançoxöl
kəningəncnümayəndəsininişti
raketdiyi sammitinaçılışməra

simindəgənclərvəidmannaziri
FəridQayıbovqonaqlarısalam
layıb və Azərbaycan Respubli
kasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
iştirakçılaramüraciətinioxuyub.
Dövlətbaşçısınınmüraciətində

bildirilib ki, Azərbaycanda gənc
lərsiyasətinəmüstəsnaəhəmiy
yət verilir və hazırda ölkəmizdə
keçirilməkdəolanbutədbirHərə
kat ölkələrinin gəncləri arasında
əməkdaşlığın möhkəmləndiril
məsinə töhfəverəcək.Müraciət
də Azərbaycanın Qoşulmama

Hərəkatınauğurlusədrliyinədiq
qətçəkilibvəqeydolunubki,Hə
rəkataüzvölkələrinyekdilqərarı
iləölkəmizinQHyəsədrliyininbir
ildaha–2023cüilinsonunadək
uzadılması sədrliyimizin müvəf
fəqiyyətləhəyatakeçirildiyininvə
üzv dövlətlərinAzərbaycana eti
madınınbariznümunəsidir.
SonraBMTBaşAssambleyası

76cı sessiyasının sədriAbdulla
Şahidinsammit iştirakçılarınavi
deomüraciəti təqdim edilib. Ab
dullaŞahidQHGənclərSammiti

nitəşkiletdiyiüçünAzərbaycana
minnətdarlıqifadəedib,xüsusən
postpandemiya dövründə gənc
lərin rolunun vurğulanmasının
təqdirəlayiqhalolduğunubildirib.
Mərasimdə daha sonra Qo

şulmama Hərəkatı Gənclər Şə
bəkəsinin sədri Orduxan Qəh
rəmanzadə çıxış edib, ötən ilin
noyabrayındayaradılmışşəbə
kənin gördüyü işlər və gələcək
planlardanbəhsedib.
Açılış sessiyasında Azərbay

can Respublikası Xarici İşlər

Nazirliyinin, Gənclər və İdman
Nazirliyinin nümayəndələri, Milli
Məclisin deputatları,QHyəüzv
ölkələrinAzərbaycandaakkredi
təolunmuşsəfirlərivəbaşqaqo
naqlardaiştirakediblər.
Daha sonra tədbirin proqra

mınauyğunolaraqQoşulmama
Hərəkatınaüzvölkələringənclə
rininçıxışlarıdinlənilib.
İyulun 29dək davam edəcək

sammitinmüxtəlifseqmentləriçər
çivəsində iştirakçılar tədbirin ye
kunsənədlərinimüzakirəedəcək,
QHmodelisimulyasiyaməşğələsi,
eləcədətəşkilatlarınefektividarə
edilməsi barədə təlim sessiyasın
da iştirak edəcək,müxtəlif rəsmi
ləriniştirakıiləpanelmüzakirələrə
qatılacaq,təqdimatlarkeçirəcəklər.

Yerlərdə mədəni fəaliyyət 
dövrün tələblərinə cavab verirmi?
Nazir Anar Kərimov Qəbələ və İsmayıllıda mədəniyyət 

müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub

İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Qobustan, Qəbələ 
rayonlarının mədəniyyət işçiləri ilə görüş 

MədəniyyətnaziriAnarKərimoviyulun22dəİsmayıllırayonu
nasəfərizamanırayondakıHeydərƏliyevadınaMədəniyyət
Mərkəzininfəaliyyətiilədətanışolub.Nazirəməlumatverilib
ki,mədəniyyətmüəssisəsi1976cıildənfəaliyyətgöstərir,
2014cüildənuluöndərinadınıdaşıyır.BuradaXalqteatrı,
“Niyal”instrumentalansamblıfəaliyyətgöstərir.

MərkəzdənazirAnarKərimovunİsmayıllı,Ağsu,Şamaxı,Qo
bustan,Qəbələrayonlarındafəaliyyətgöstərənmədəniyyətişçi
ləri ilə görüşü keçirilib. GörüşdəMədəniyyət Nazirliyininməsul
əməkdaşlarıdaiştirakediblər.
AnarKərimovçıxışedərəkbildiribki,müntəzəmolaraqbölgələ

rəsəfərlərininəsasməqsədiyerlərdəmədəniyyətmüəssisələrinin
fəaliyyəti ilə tanışolmaq,mövcudpotensialı, imkanlarımüəyyən
ləşdirmək,mədəniyyətvəincəsənətsahəsindəfəaliyyətgöstərən
şəxslərinazirliyinprioritetlərivəqarşıyaqoyulanməqsədləribarədə
yerindəməlumatlandırmaqdır.Həminşəxslərinnazirliktərəfindən
aparılan islahatlaracəlbedilərəkmədəniyyətsahəsinindayanıqlı
inkişafınatöhfəverilməsidəqarşıdaduranəsasvəzifələrdəndir.
Görüşzamanımədəniyyətmüəssisələrindəmövcudolanprob

lemlərdənsözaçılıb,onlarınhəlliyollarıiləbağlıtəklifərdinlənilib.
Anar Kərimov bölgələrdə mədəniyyət işçiləri arasında peşə

karlıqsəviyyəsinin, təşəbbüskarlığınartırılmasınındövrünvacib
tələbiolduğunudiqqətəçatdırıb.Bildiribki,nazirliktərəfindənbu
istiqamətdə də layihələr həyata keçirilir. İyun ayında nazirliyin
“Kommunikasiyameneceri”layihəsiçərçivəsindəregionalmədə
niyyətidarələriüzrəmediamenecerlərininbilikvəbacarıqlarının
artırılmasıməqsədiləADAUniversitetindətreninqlərtəşkiledilib.
Bölgələrdəkimuzeyişçiləriüçündəmüvafiqtəlimlərəbaşlanılıb.
Həmçininkitabxanaişivədigərsahələrüzrəpeşəbacarıqlarının
təşviqiistiqamətindəlayihələrnəzərdətutulur.
Nazir çıxışının sonunda problemlərin aradan qaldırılması,

müəssisələrindahasəmərəlifəaliyyətinintəşkiliiləbağlıtapşırıq
vətövsiyələriniverib.

Qətərlə mədəni əlaqələr müzakirə edilib
AzərbaycanRespublikasınınQətərDövlətindəkisəfiriRəşad
İsmayılovDohadayerləşən“Qatara”mədəniyyətşəhərciyinin
başdirektoruKhalidalSulaytiiləgörüşüb.Görüşdəikiölkə
arasındamədəniəlaqələrinperspektivlərimüzakirəolunub.

Söhbətzamanıqeydolunubki,2021ciilinsentyabrında“İçə
rişəhər”DövlətTarixiMemarlıqQoruğu İdarəsivə“Qatara”Mə
dəniyyətŞəhərciyiFonduarasındaəməkdaşlıqhaqqındamemo
randumimzalanıb.Ötənildekabrın8dəisə“Qatara”mədəniyyət
şəhərciyində AzərbaycanQətər dostluq əlaqələrini təcəssüm
edən“Qardaşlıq”abidəsiaçılıb.
Görüşdəmədəniyyət sahəsindəəməkdaşlığın yeni imkanları,

mümkünlayihələrətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.

Moskvada “Uşaq kitabı həftəsi”ndə 
rəsm və qiraət müsabiqələri

Bakı məktəbliləri də uğur qazanıblar
MoskvaşəhərindəMDB
KitabYayımıAssosiasiyası,
RusiyanınRəqəmsalİnkişaf,
RabitəvəKütləviKommuni
kasiyalarNazirliyinindəstəyi
iləənənəvi“Uşaqkitabıhəf
təsi”çərçivəsindəuşaqvə
gənclərinrəsm–bədiiqiraət
müsabiqələritəşkiledilib.

Müsabiqəyə Bakı Şəhər
MədəniyyətBaşİdarəsiYasa
mal rayon Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sisteminin (MKS)
oxucularıdaqatılıblar.
Müsabiqəyəbuilyubileyləriqeydolunanyazıçılarınəsərlərinin

motivlərinəçəkilmişrəsmlərtəqdimolunub.
M.Ş.VazehadınaYasamalrayonMərkəziKitabxanası tərəfin

dənmüsabiqəyə12ənyaxşırəsməsəri–AzərbaycanMilliKon
servatoriyası nəzdində İncəsənətGimnaziyasının 11 şagirdi və
175nömrəliortaməktəbinbirşagirdininəlişlərigöndərilib.
Onlarmüsabiqənin qalibi olduqları üçündiplomlarla təltif olu

nub,çəkdiklərirəsmlərmüsabiqəninalbomundayeralıb.
Buil“Uşaqkitabıhəftəsi”çərçivəsindəgəncqiraətçilərinmüsa

biqəsi2022ciildəyubileyləriqeydolunanrusşairləriSamuilMar
şak,BellaAxmadulina,RobertRojdestvenskivəMarinaSvetaye
vanınyaradıcılığınahəsrolunub.Onlarınşeirlərininməktəblilərin
ifasındaqiraətininvideoçəkilişlərikitabxanayatəqdimedilibvəən
yaxşıifalarMoskvayagöndərilib.KitabxananınoxucularıHüseyn
Abdullazadə,SelinƏlizadə,AişəHidayətli,EldarBabayev,Aylin
Nəcəfi,MariyaQuliyeva,NicatTahirov,XədicəTalıbzadəvəAmin
Nəzərlimüsabiqənindiplomlarıilətəltifolunublar.

Xəbərverdiyimizkimi,Mədəniy
yətNazirliyivəQarabağDirçəliş
Fondunun(QDF)birgətəşkilatçılığı
iləiyunun26daM.Maqomayev

adınaAzərbaycanDövlətAkademik
Filarmoniyasında“Qarabağgecəsi”
adlıxeyriyyəkonsertikeçirilmişdi.Təd
bir“AvroraQrup”unbaşsponsorluğu,
“İtaldizayn”QSCninsponsorluğuvə
“AzərbaycanTeleviziyavəRadioVeri
lişləri”QSCnininformasiyadəstəyiilə
reallaşmışdı.

Konsertdən sonra Azərbaycan Respub
likasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov,
QDF  İdarəHeyətinin sədri RəhmanHacı
yev,QDFMüşahidəŞurasınınüzvləri–mil
lət vəkili Fatma Yıldırım, Bakı MusiqiAka
demiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad
Bədəlbəyli tərəfindən konsertin ərsəyə gəl
məsindəhəmrəylikvədəstəknümayişetdi
rən donorlara Qarabağ Dirçəliş Fondunun
“Təşəkkürsertifikatı”təqdimedilmişdi.
İyulun22dəAzərbaycanDövlətAkademik

Filarmoniyasında keçirilənmərasimdə kon
sert proqramının ərsəyəgəlməsindəəməyi
olanlara, o cümlədən sənətçilərə Mədəniy

yətNazirliyivəQarabağDirçəlişFondunun
“Təşəkkürsertifikatı”təqdimolunub.
Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının rəhbəri

VüqarMəmmədovuniştiraketdiyimərasim
dəQaraQarayevadınaAzərbaycanDövlət
Kamera Orkestri, Xalq artistləri Fəxrəddin
Kərimov, Fərhad Bədəlbəyli, Əməkdar ar
tistlər Aygün Mübariz, Arzu Əliyeva, Cey
laSeyidova,NərgizƏliyeva, ifaçılarGünay

İmamverdiyeva, Babək Şuşalı, Cəlal Kə
rimov, tarzən Rövşən Qurbanov, eləcə də
“Qarabağgecəsi”ninaparıcılarıvəAzərbay
can Dövlət Akademik Filarmoniyasının nü
mayəndəsitəltifolunublar.
Xeyriyyə konsertindən əldə edilən vəsait

işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və
yenidənqurulmasıistiqamətindəhəyatake
çiriləntədbirlərəyönəldiləcək.

“Qarabağ gecəsi” xeyriyyə konsertinin 
iştirakçıları təltif olunublar

Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin 
gəncləri Bakıda bir araya gəliblər


