
4 region
www.medeniyyet.az

№55 (1928)
27 iyul 2022

əvvəli səh. 1-də
Dövlət başçısı əmin olduğunu bildi

rib ki, Azərbaycan jurnalistikası əldə
olunmuş uğurların inkişaf etdirilməsi,
cəmiyyətimizindavamlıtərəqqisivəxal
qımızınxoşbəxtgələcəyiüçünbundan
sonradaözsəyləriniəsirgəməyəcək.
Daha sonra çıxış edən Azərbaycan

Respublikası Audiovizual Şurasının
sədri İsmət Səttarov deyib ki, bu gün
informasiyanınyaradılması,ötürülməsi,
cəmiyyətə çatdırılması üzrə texnologi
yaların sürətlədəyişdiyi bir dövrdəya
şayırıq.Busəbəbdənmediasahəsiüz
rə peşəkarlar arasında daimi qarşılıqlı
təcrübəmübadiləsiaparılmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Medianın

İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru
Əhməd İsmayılov çıxışında bildirib ki,
147 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan
milli mətbuatı böyük və şərəfi inkişaf
yolu keçib, bütün dövrlərdə qabaqcıl
ictimai ideyaların carçısı olub. Vurğu
lanıb ki, ötən əsrin 90cı illərinin ikinci
yarısından başlayaraq ulu öndər Hey
dər Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində
müstəqilAzərbaycanda plüralizmi, söz
vəməlumatazadlığınıməhdudlaşdıran
sünimaneələraradanqaldırılıbvəbu
nunparlaqnümunəsi1998ci ildəsen
zuranınləğvedilməsiolub.
“BugünAzərbaycanınmediaictimaiy

yətinövbətitarixihadisəyəşahidlikedir.
“Mediadaqlobaltrendlər,yeniçağırışlar”
BeynəlxalqMediaForumununAzərbay
canın mədəniyyət paytaxtı, ölkəmizin
tariximədəni, ictimaisiyasi həyatının
mühümmərkəzlərindənbiriolanŞuşada
keçirilməsindənfəxarəthissiduyuruq”,
deyəƏhmədİsmayılovqeydedib.
Qarabağ Dirçəliş Fondu İdarə He

yətinin sədriRəhmanHacıyev diqqətə
çatdırıbki,44günlükVətənmüharibə
sində qazandığımız tarixi Qələbə ilə

bölgəmizdəyeni reallıqyaranıb.R.Ha
cıyevdeyibki,yaxıngünlərdəQarabağ
DirçəlişFondununmaliyyəgöstəriciləri
ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Onun
sözlərinəgörə,Fondaminlərləhəmvə
tənimiz,birçoxşirkətlərianələredib.
Fondartıqbirneçə layihəyəmaliyyə

dəstəyi ayırmağa başlayıb. Bu layihə
lərinarasındaŞuşaşəhərindəüçtarixi
abidəninbərpasıvəyenidənqurulması
var.BunlarHeydərƏliyevFondu tərə
findən bərpa olunan Üzeyir Hacıbəyli
ninheykəli,XalçaMuzeyivəYaradıcılıq
Mərkəzidir.MədəniyyətNazirliyi iləbir
gəAğdamdakıİmarətkompleksininbər
pasıüzrəkonsepsiyahazırlanır.Dövlət
TurizmAgentliyiiləŞahbulaqqalasının
bərpasıvəətrafındaturizminfrastruktu
runun yaradılması üzrə müəyyən işlər
aparılır. Füzulidə Fondun birbaşa icra
etdiyi 20 hektar ərazidə müasir “ağıl
lı”parksalınacaq.Zəngilan rayonunda
EkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyiilə
birlikdə30minağacəkilir.

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi
İdarə Heyətinin sədri Məftun Abbasov
çıxışındaqeydedibki, idarəmedianü
mayəndələriiləsıxəlaqələrqurur.Şuşa
şəhərindəki dağıntılar, bərpa və yeni
dənqurma işləri, keçirilən tədbirlər me
diadagenişişıqlandırılırvətəbliğedilir.
ADA Universitetinin Kommunikasiya

vəRəqəmsalMediaProqramınındirek
toruŞəfəqMehrəliyevabildiribki,bu il
MilliMətbuatGününəyaraşanəngözəl
format147ciildönümününŞuşadake
çirilməsidir.O,ADAUniversitetindəötən
ildənkommunikasiyavərəqəmsalme
diaixtisasıüzrətədrisinbaşlandığınıda
diqqətəçatdırıb.
Forum işini panel iclasları ilə davam

etdirib.
Birincipaneliclası“Yenimediajurna

listikasınakeçid:Konvergensiyavəyeni
imkanlar”mövzusundaolub.
PaneldəçıxışedənTASSİnformasiya

Agentliyibaşdirektorununbirincimüavi
ni Mixail Qusman bildirib ki, dünyada

yarananyeni reallıqlar ilkolaraqkütləvi
informasiyavasitələrinətəsiredib.Hazır
da rəqəmsal informasiya vasitələrindən
əldəolunangəlirlərənənəvimedianıüs
tələyir.Müasirdövrdəinsanların60faizi
xəbərlərisırfinternetvasitəsiləoxuyurlar.
Qeyd edib ki, sosial şəbəkələrdə ano
nimlikvəbəziməsuliyyətsizdavranışlar
bəzənciddi fəsadlarasəbəbolur.Azər
baycandadezinformasiyahücumlarına
məruzqalanölkəkimibununlamübarizə
aparır.Bumüharibədəənböyüksilahisə
dəqiq,yoxlanılmışməlumatlardır.
“ƏlCəzirə” Media İnstitutunun tə

limlər üzrəmeneceriMuhəmmədTalal
Əbdülkərimdeyibki,medianınhamıtə
rəfindəngüvənilənstrukturolmasıüçün
üzərimizə düşən vəzifə etibarlı məlu
matlarıçatdırmaqdır.
İkincipaneliclası“Mediaetikası:Rə

qəmsalmühitdəjurnalistlərinpeşədav

ranışı”mövzusunahəsrolunub.İclasda
Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının
baş katibi Aleksandru Giboi, Anadolu
AgentliyibaşdirektorununmüaviniYu
sufÖzhanvəbaşqalarıçıxışediblər.
“Azərbaycan mətbuatında Şuşa izi”

adlıüçüncüpaneliclasındaçıxışedən
lər Şuşanın milli ideologiyadakı önə
mindən, Şuşa ziyalılarınınAzərbaycan
cəmiyyətindəki böyük rolundan, Azər
baycanvədünyamedianümayəndələ
rininŞuşadabirarayagəlməsininəhə
miyyətindənsözaçıblar.
Dördüncü panel “Azərbaycan me

diasının beynəlxalq əməkdaşlıq pers
pektivləri”mövzusunahəsrolunub.
Bununla da forum işini başa vurub.

BeynəlxalqMediaForumununiştirakçıla
rıAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞu
şanıngörməli yerləri ilə tanışolub,qala
divarlarıönündəxatirəfotosuçəkdiriblər.

Medianın qlobal trendləri Şuşada müzakirə olunub

İyulun22-dəAzərbaycanmilli
mətbuatının147yaşıtamam
oldu.Bölgələrdəfəaliyyət
göstərənmədəniyyətmüəs-
sisələrindəMilliMətbuat
Günü–mediaişçilərininpeşə
bayramımünasibətiləmüxtə-
liftədbirlərkeçirilib.

Ağdaş Regional Mədəniyyət
İdarəsi(RMİ)ZərdabrayonMər
kəziKitabxanasıəməkdaşlarının
iştirakıiləHəsənbəyZərdabinin
Xatirə Muzeyində “Zərdabi işı
ğında”adlıtədbirkeçirilib.
RayonMKSnindirektoruNailə

Əliyeva giriş sözündə H.Zərda
binin yaradıcılıq yolundan söh
bət açaraq qeyd edib ki, böyük
maarifçi1875ciildə“Əkinçi”qə
zetiniyaratmaqlabeyinlərdəmil
lioyanış toxumusəpdi.Muzeyin
direktoruVəfaBayramovatədbir
iştirakçılarınıZərdabinin irsinivə
dövrünün görkəmli simaları ilə
münasibətlərini əks etdirən fo
tostendlətanışedib.MərkəziKi
tabxananın əməkdaşları Gülzar
Qasımova və Leyla İsgəndərli
Zərdabiyaradıcılığınıntəbliğində
kitabxanaçıların rolu, Zərdabinin
təbiətşünasalimkimi fəaliyyətin
dənbəhsediblər.

***

SumqayıtRMİSumqayıtşəhər
MKSninS.VurğunadınaMərkə
zi Kitabxanasının Uşaq şöbəsi
Milli Mətbuat Günü ilə əlaqədar
“Sumqayıt” qəzeti redaksiyasına
ekskursiya təşkil edib. “Sumqa
yıt” redaksiyasında bir gün” adlı
tədbirdə şöbənin əməkdaşları
navəoxucularaqəzetintarixivə
fəaliyyətibarədəməlumatverilib.

***
MasallıRMİMasallırayonHey

dər Əliyev Mərkəzində “Heydər
Əliyev və müasir Azərbaycan
mətbuatının inkişaf tarixi” möv
zusunda tədbir keçirilib. Mərkə
zindirektoruDilbər İbayevaçıxış
edərəkuluöndərinvəonunsiya
sətininlayiqlidavamçısıPrezident
İlhamƏliyevinmətbuataolandiq
qətvəqayğısındansözaçıb.
MasallıTarixDiyarşünaslıqMu

zeyində Milli Mətbuat Günü və
Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti
nintəsisçiliyi ilənəşredilən“Yeni
həyat”qəzetinin90illikyubileyinə
həsrolunmuştədbirkeçirilib.Təd
birdəqəzetininfəaliyyətiniəkset
dirənsərginümayişolunub.

***
AğcabədiRMİAğcabədi rayon

MərkəziKitabxanasınınəməkdaş
larının iştirakı ilə mətbuatımızın

bayramımünasibətilətədbirkeçi
rilib.Əvvəlcəşəhidmedianüma
yəndələrinin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutlayadedilib.Ağcabədirayon
MKSnindirektormüaviniTəranə
Məmmədova milli mətbuatımızın
yaranmatarixihaqqındadanışıb.
Azərbaycanın qocaman mət

buat orqanlarından biri, Ağca
bədidə nəşr olunan “Aran” qə
zetinin ilk nömrəsinin fəaliyyətə
başlamasından 90 il ötür. Bu
münasibətlə keçirilən yubiley
tədbirində qonaqlar Ağcabədi
rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
foyesində qəzetin ötən dövrdə

ki fəaliyyətini əks etdirən sərgi
ilə tanış olublar. Tədbirdə Ağ
cabədi Rayon İcra Hakimiyyəti
ninbaşçısıRafilHüseynov,Milli
Məclisin deputatı Tahir Rzayev,
YazıçılarBirliyininsədrmüavini,
“525ci qəzet”in baş redaktoru
Rəşad Məcid, yubilyar qəzetin
redaktoruMəhsətiMusa,Vətən
müharibəsi şəhidiAnar Cəfəro
vunhəyatyoldaşıSamirəXudi
yevavədigərləriçıxışediblər.
TədbirAğcabədiRMİnintabeli

yindəfəaliyyətgöstərənQarabağ
MuğamMərkəzi,AğcabədiUşaq
musiqiməktəbivəşəhərUşaqin
cəsənətməktəbinin təqdimatında
konsertproqramıilədavamedib.

***

Bərdə RMİdə Milli Mətbuat
Günü münasibətilə bir qrup me
dia nümayəndəsi ilə görüş keçiri
lib.TədbirdəhərbijurnalistŞöhrət

Eyvazovun Vətən müharibəsində
düşməndənqənimət olaraqgötü
rülmüş “Boş qalan papaqlar” adlı
kolleksiyasına baxış olub. Bərdə
RMİnin rəisi Vəsilə Möhsümova
çıxışında Azərbaycan milli mət
buatının yaranmasından, şərəfi
və zəngin tarixindən danışaraq
mətbuat işçilərinə gələcək fəaliy
yətlərində uğurlar arzulayıb. Son
rabirqrupmətbuatnümayəndəsi
regional idarənin fəxri fərmanı ilə
təltif olunub. Tədbir Bərdə rayon
MədəniyyətMərkəzinintəşkiletdiyi
konsertproqramıilədavamedib.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon

MKSnin Mərkəzi Kitabxanası,
rayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyi

vəşəhər1saylıFolklorklubunun
birgətəşkilatçılığıiləkeçiriləntəd
birdəMilliMətbuatGünüiləəlaqə
darkitabsərgisinümayişetdirilib.

Qazax Dövlət Rəsm Qalere
yasındamətbuatımızın bayramı
iləbağlı keçirilən tədbirdəqale
reyanındirektoruMünəvvərXə
lilova çıxış edərək “Əkinçi”dən
başlananmətbuatvəmaarifçilik
yolunanəzərsalıb.
TovuzrayonHeydərƏliyevMər

kəzi,rayonMKSvəTarixDiyarşü
naslıqMuzeyininbirgətəşkilatçılı
ğıilə“Azadfikrintəməli–“Əkinçi”
adlıdəyirmimasakeçirilib.

***
Biləsuvar RMİ Salyan rayon

HeydərƏliyevMərkəzindəmedia
işçilərininpeşəbayramıiləəlaqə
darkeçiriləntədbirdəçıxışedən
lərmillimətbuatımızın“Əkinçi”ilə
başlanan maarifçilik, yeniləşmə,

çağdaş mədəni təfəkkür xəttin
dən bəhs olunub. Bildirilib ki,
“Əkinçi”nin xələfəri onunyolunu
davam etdirərək xalqımızın milli
özünüdərkində,milli oyanış pro
sesindəmüstəsnaroloynayıblar.
Həmçinin ulu öndər HeydərƏli
yevinmətbuatıngücünüçoxgö
zəl anlayan və jurnalistlərlə işin
əhəmiyyətiniqəbuledəndahisi
yasətçiolduğuvurğulanıb.

***
Sabirabad RMİ Hacıqabul ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
Milli Mətbuat Günü ilə əlaqədar
sərgi təşkil edilib. Sərgidə mət
buatımızıninkişafyolunuəkset
dirənmateriallarnümayişolunub.

***
ŞəkiRMİM.F.Axundzadəadına

Şəki şəhər Mədəniyyət Mərkəzi
nin tabeliyində fəaliyyət göstərən
Ələsgər Abdullayev adına şəhər
Diyarşünaslıq evində “Qələmin
güclüolsun”mövzusundamüha
zirəkeçirilib.

***
GəncəRMİSamuxrayonHey

dər ƏliyevMərkəzindəGənclərin
İnkişafvəKaryeraMərkəziSamux
rayon nümayəndəliliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə “MilliMətbuatGü
nü”mövzusundaseminarkeçirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

147 ildir azalmayan maarifçilik ziyası

Şuşaya azadlıq yaraşır... 

KürdəmirRMİİmiş-
lirayonMədəniyyət
MərkəzininMəzrəli
kəndDiyarşünaslıq

evindəkəndinsakinlərivə
ziyalılarıniştirakıilə“Şuşa,
sənazadsan!”adlıtədbir
keçirilib.

Vətən müharibəsi şəhidlə
rinin xatirəsinin bir dəqiqəlik
sükutlayadedilməsiiləbaşlanantəd
birdə Şuşaya həsr olunmuş vətən
pərvərlik mövzusunda şeirlər və in
cəsənətustalarınınifasındamusiqilər
səsləndirilib.

***

Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Heydər
Əliyev Mərkəzi və rayon Mədəniyyət
Mərkəzininbirgətəşkilatçılığıilə“Şuşa
İli”münasibətilərəsmsərgisitəşkilolu
nub.Sərgidəəl işlərinümayişolunan
rəssamlarahədiyyələrtəqdimedilib.

Doğma yurda qayıdanlara 
tibbi xidmət necə göstəriləcək?

İllərinayrılığından
sonradoğmatorpağa
qayıdanlarınməskun-
laşdırılmasıiləbağlı
vacibməsələlərdən
biridəyerlərdətibbi
xidmətintəşkilidir.

Bununla bağlıTibbi
ƏraziBölmələriniİda
rəetməBirliyi(TƏBİB)
və Qaçqınların və

MəcburiKöçkünlərinİşləriüzrəDövlətKomitəsiarasındaəmək
daşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Memorandumu TƏ
BİBinİdarəHeyətininsədrivəzifəsiniicraedənVüqarQurbanov
vəDövlətKomitəsisədrininmüaviniFuadHüseynovimzalayıblar.
VüqarQurbanovbildiribki,ZəngilandakıAiləSağlamlıqMərkəzi

artıq istifadəyəhazırvəziyyətdədir: “Mərkəztamtəchizatlıbirmər
kəzdirvəordahəkim,ortatibbişçisielektrokardioqrammamüayinəsi,
ultrasəsmüayinəsivədigərlazımimüayinələrhəyatakeçiriləcək”.
Memorandumüçilmüddətinəimzalanıb.TƏBİBtərəfindənme

morandumçərçivəsindəişğaldanazadolunmuşərazilərəköçürü
lənşəxslərinümumitibbimüayinəsinintəşkili,həmçininuşaqların
müxtəlifyoluxucuxəstəliklərəleyhinəimmunizasiyanınaparılma
sıdahəyatakeçiriləcək.

Qismətinə birinci olmaq 
yazılan 41 ailə

Ağalı kəndinə köçün ilk mərhələsi başa çatıb
İşğaldanazadedilmiştorpaqlaraBöyükQayıdışınilkqədəmləri
olanZəngilanrayonununAğalıkəndinəköçünbirincimərhələsi
başaçatıb.İyulun25-dədaha11ailədoğmayurdaayaqbasıb.
19-25iyultarixiarasındakəndəümumilikdə41ailə(201sakin)
köçüb.

29ildənsonraVətənəqayıdan
zəngilanlılarıAğalıkəndindəŞər
qi Zəngəzur İqtisadi rayonuna
daxil olan Zəngilan rayonunda
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentininxüsusinümayəndəsiVa
hid Hacıyev qarşılayıb. Doğma
yurdlarınaqayıdanzəngilanlılara
Ağalı kəndində yaradılan şərait
barədə məlumat verilib. Doğma
yurda qayıdışın sevincini yaşa
yansakinlərZəngilanınhavasını
udub,suyundaniçiblər.
Birgə nahardan sonra Ağalı

sakinlərinə “Azercell”dən hədiy
yələr, “Rahat” marketdən 100
manatlıq alışveriş kuponları,

“AzərsunHoldinq”tərəfindənər
zaqbağlamasıtəqdimedilib.
Sonra ailələrə evlərinin açar

larıverilibvəkəndsakinləriyeni
evləriilətanışolublar.
Ömrünün çox hissəsini Ağa

lıda keçirən 87 yaşlı Bənövşə
NuriyevasevinciniAZƏRTACın
müxbiriiləbölüşüb:“Köçkünlük
dəçoxçətinliklərçəkmişik.Am
ma ən böyük çətinliyimiz yurd
həsrəti olub. Doğma kəndimizi
heç vaxt yadımdan çıxarmamı
şam.Allahaşükürlərolsunki,bu
günügörməkmənəqismətoldu.
Kəndimizəövladlarımla,nəvələ
rimləqayıdıram.AllahPreziden

timizi,Ordumuzuqorusun.Allah
şəhidlərimizərəhməteləsin”.
Kəndin digər sakini Bəxtiyar

Abdullayev isə bildirib: “Ağalı
kəndində doğulmuşam, uşaqlı
ğımburadakeçib.Kəndimiz iş
ğal olunanda 18 yaşım var idi.
ÖtəndövrdəSumqayıtşəhərin
dəməskunlaşmışdıq.Çoxsevi
nirəmki, 47 yaşımolsada, bu
gün öz torpağımıza, kəndimizə
qayıtdım. Bizim üçün burada
gözəl şərait yaradılıb.Artıq iki
mərtəbəli,beşotaqlıevimizvar.

Bundan sonra ailəmlə, övladla
rımla öz kəndimizdə yaşayaca
ğıq”.
AtababayurduAğalıyagəlmək

13yaşlıVüsalAbdullazadəüçün
ikiqat sevincli idi. Valideynlərin
dənkəndhaqqındaçoxşeyeşit
diyinideyənVüsalburayagəlmə
yihərzamanarzuladığınıbildirib.
“Doğum günümdə ata yurduma
gəlmək mənim üçün ən böyük
sevincoldu.Sevinirəmki,burada
yaşayacaq, burada da məktəbə
gedəcəyəm”,deyəoqeydedib.
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