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Azər bay can la Cə nu bi 
Af ri ka Res pub li ka sı 
(CAR) ara sın da dip lo-
ma tik əla qə lər 1992-ci 

il 29 ap rel ta ri xin də qu ru lub. 
2011-ci il dən Azər bay ca nın 
bu öl kə də sə fir li yi fəaliy yət 
gös tə rir. Cə nu bi Af ri ka Res-
pub li ka sı nın (CAR) Tür ki yə-
də ki sə fi ri xa nım Di puo Ber ta 
Let sat si-Du ba ey ni za man da 
Azər bay can da da akk re-
di tə olu nub. Onun la söh-
bə ti miz də iki öl kə ara sın da 
mə də niy yət, tu rizm və di gər 
sa hə lər də mü na si bət lə rə 
to xun duq.

– Xa nım sə fi r, Azər bay can la 
CAR ara sın da əla qə lə rin sə-
viy yə si ni ne cə də yər lən di rir si-
niz?
– Azər bay can la Cə nu bi Af ri ka 

Res pub li ka sı ara sın da sə mi mi, 
qar şı lıq lı hör mə tə da ya nan mü-
na si bət lər var. Biz Azər bay ca nı 
CAR üçün çox st ra te ji bir öl kə 
və tə rəf daş ki mi gö rü rük. Azər-
bay can da sə fi r li yi miz ol ma sa 
da, mü na si bət lə ri miz yax şı dır. 
Bu isə Cə nu bi Af ri ka nın Ba kı-
da təm sil çi li yi ola ca ğı təq dir də 
əla qə lə rin da ha da yax şı la şa-
ca ğı nı de mə yə əsas ve rir. Mə-
sə lən, Azər bay can xal qı Cə nu-
bi Af ri ka təm sil çi lə ri ilə sə ya hət, 
iş gü zar və di gər mə sə lə lər də 
ün siy yət qu ra bi lə cək lər.

– Eti mad na mə ni zi təx mi nən 
iki ay ön cə Azər bay can Pre-
zi den ti nə təq dim et di niz. Bu 
həm də si zin Azər bay ca na 
ilk sə fə ri niz idi. Təəs sü ra tı nı-
zı bil mək ma raq lı olar dı... 
– Pre zi dent lə  gö rü şü müz 

qı sa sür sə də, şa hid ol dum ki, 
cə nab İl ham Əli yev öl kə lə ri miz 
ara sın da əla qə lə rin in ki şa fın-
da ma raq lı dır. Hət ta dip lo ma tik 
ba xım dan be lə öl kə lə ri miz ara-
sın da əmək daş lıq da hu ma nist 
möv qe yi var ki, bu, çox önəm li-
dir. Azər bay ca na gə lin cə, hə lə lik 
Ba kı nı gö rə bil dim. Gö zəl şə hər-
dir. Azər bay can xal qı nın qo naq-
pər vər li yi ni, mət bəx mə də niy yə-
ti ni xü su si qeyd et mək is tər dim. 
Ye mək lə ri niz çox rən ga rəng dir.

– Mə də niy yət de miş kən, öl kə-
lə ri miz ara sın da mə də ni əla-
qə lə rin qu rul ma sı ba rə də nə 
de yə bi lər si niz?
– Biz Azər bay can la mə də niy-

yət sa hə sin də əmək daş lıq et mək 
is tə yi rik. Bu nun la bağ lı la yi hə 
də ha zır la mı şıq. Mən An ka ra da 
Azər bay ca nın Müs tə qil lik Gü nü 
ilə bağ lı bir təd bir də iş ti rak et dim. 
Rən ga rəng mə də ni nü mu nə lər 
– fərq li və xoş rəqs lər, ifa lar gör-
düm. Azər bay can mə də niy yə ti 
də bi zim ki ki mi çox şa xə li dir. He-
sab edi rəm ki, bu əla qə lə ri qur-
maq üçün ön cə Azər bay can da  
fəx ri kon sul lu ğu mu zun, nü ma-
yən də li yin açıl ma sı nı və fəaliy-
yə ti ni tə min et mə li yik.

– CAR həm də dün ya da məş-
hur tu rizm is ti qa mət lə rin dən 
bi ri dir. İki tə rəfl  i əla qə lər də bu 
sa hə nin təş vi qi üçün nə ki mi 
ad dım lar atı la bi lər?
– Bi zim priori tet lə ri miz dən ən 

va ci bi ün siy yət dir. Ün siy yət və 
ye nə də ün siy yət. Çün ki öl kə-
miz də Azər bay can haq qın da 
çox az adam bi lir. Elə Cə nu bi Af-
ri ka haq qın da da si zin öl kə niz də 
yə qin az ada mın mə lu ma tı var. 
Tu riz min qar şı lıq lı təb li ği, ta nı-
dıl ma sı üçün uy ğun st ra te gi ya 
ol ma lı dır. Bu nun üçün me diada 
da ha çox mə lu mat la rın ya yıl ma-
sı, tu rizm agent lik lə ri, ho tel lər, 

qi da mə də niy yə ti ba rə də mə-
lu mat lan dır ma nın apa rıl ma sı 
va cib dir. Bu is ti qa mət də kom-
mu ni ka si ya st ra te gi ya mı zı da 
yax şı laş dır maq is tə yi rik.

– İki öl kə ara sın da aviareys lə-
rin açıl ma sı müm kün dür mü?

– Ya xın gə lə cək də bir ba şa 
uçuş lar müm kün ol ma ya caq. 
La kin tu rizm müəy yən va si tə-
lər lə təş viq edi lə bi lər. Mə sə lən, 
qrup lar qar şı lıq lı ola raq sə fər 
edib, öl kə lə ri kəşf edə bi lər lər. 
Bir ba şa da vam lı reys lər in di lik 
real de yil, am ma çar ter reys lə-
ri müm kün dür. Əgər öl kə lə ri miz 
ara sın da ra zı laş ma olar sa, bu 
reys lə ri sa də cə, tu rist lər üçün 
de yil, hər iki öl kə də iş qur maq 
is tə yən in ves tor lar, biz nes men-
lər üçün də təş kil edə bi lə rik.

– Ümu miy yət lə, Azər bay can-
da akk re di tə olun muş dip-
lo mat ola raq iki tə rəfl  i əmək-
daş lıq da han sı is ti qa mət lə ri 
priori tet gö rür sü nüz?
– Əsas hə də fi  miz Azər bay-

can hö ku mə ti ilə ti ca ri-iq ti sa di 
əla qə lə rin ar tı rıl ma sı üçün irə li 
sü rü lən tə şəb büs lə ri də yər lən-
di rib, bu əla qə lə rin həc mi ni ar-
tır maq dır. Çün ki pan de mi ya nın 
ya rat dı ğı çə tin lik lər nə ti cə sin də 
ti ca rət əla qə lə ri miz çox zəifl  ə-
yib. De di yim ki mi, Azər bay ca nı 
CAR üçün st ra te ji bir öl kə, Af ri-
ka qi tə si ba xı mın dan isə st ra te ji 
tə rəf daş ki mi gör dü yü müz üçün 
bu nun sıx iq ti sa di mü na si bət lər-
də də tə za hür et mə si ni is tə yi rik. 

CAR Af ri ka Kon ti nen tal Azad Ti-
ca rət Zo na sı nı təş viq edir. Bu, 
Af ri ka da təx mi nən 1,3 mil yard 
in sa nın mal və xid mət lə ri üçün 
ən bö yük va hid ba zar ya rat maq 
və Af ri ka nın iq ti sa di in teq ra si ya-
sı nı də rin ləş dir mək üçün la yi-
hə dir. CAR da bu la yi hə nin bir 

his sə si dir. Azər bay ca nı xü su-
si lə neft, qaz, neft məh sul la rı 
təc hi za tın da bi zə dəs tək ve rə 
bi lən tə rəf daş he sab edi rik. 
Di gər priori tet lə ri miz mə də niy-
yət, tu rizm, ix rac, xalq lar ara-
sın da əla qə lə rin in ki şa fı dır.

– Azər bay ca nın re gion da kı 
ye rin dən söz düş müş kən, öl-
kə miz uzun il lər Er mə nis ta-
nın iş ğa lı al tın da qal mış tor-
paq la rı nı azad et di. Bu gün 
Azər bay can re gion da da vam lı 
sül hün tə rəf da rı dır, am ma Er-
mə nis tan hə lə də sər həd də 
təx ri bat lar tö rə dir. Bu ba rə də 
fi k ri ni zi  bil mək is tər dik.
– Azər bay can Pre zi den ti cə-

nab İl ham Əli ye və eti mad na mə-
mi təq dim edən də qı sa söh bə-
ti miz za ma nı o, bu ba rə də söz 
aç dı, mü ha ri bə nin ar tıq ba şa 
çat dı ğı nı, Azər bay ca nın və böl-
gə nin ri fa hı üçün ye ni qu ru cu luq 
iş lə ri nin ola ca ğı nı de di. Bu po-
zi tiv fi  kir lər biz də bö yük ümid lər 
ya ra dır. Əl bət tə, mü ha ri bə lər, 
mü na qi şə lər çox üzü cü dür. Azər-
bay can-Er mə nis tan sər hə din də 
baş ve rən son ha di sə lə ri də iz lə-
yir dik. Bu gün dün ya nın bir sı ra 
yer lə rin də hər bi mü na qi şə lər var.  
Ona gö rə də mü na qi şə lə rin sülh 
yo lu ilə həl li bi zim priori te ti miz 
ol ma lı dır. Da ha çox əmək daş lıq 
sa hə lə ri nə diq qət et mə li yik.

– Xa nım Di puo Ber ta Let sat si-
Du ba, Tür ki yə və Azər bay ca-
na sə fi r tə yi na tı nı ne cə qar şı-
la dı nız? Ümu miy yət lə, qa dın 
üçün dip lo mat ol maq çə tin 
de yil ki?
– Sə fi r tə yin olun ma ğım mə-

nim üçün çox hə yə can ve ri ci idi. 
Onu da de yim ki, bu, mə nim ilk 
dip lo ma tik mis si yam dır. Pre zi-
den ti miz zəng edib Tür ki yə yə 
sə fi r tə yin olun du ğu mu bil di rən-
də çox se vin dim. Çün ki mən 24 

il hö ku mət də iş lə mi şəm və hər 
za man bir dip lo ma tik və zi fə tut-
ma ğı xə yal et mi şəm. Dip lo mat 
ol maq çox ma raq lı pe şə dir. Bu 
mə nim çox sev di yim bir iş dir. 
Azər bay ca na kon sul tə yi na tı na 
da bir qa dın dip lo ma tın se çil mə-
si nə çox üs tün lük ve rər dim.

– Ma raq lı dır, ni yə qa dın la ra 
bu qə dər önəm ve rir si niz?
– Çün ki öl kə lə rin ço xun da fəx-

ri kon sul lar ki şi lər dir. Mən qa dın-
la ra dip lo ma tik sa hə də də  eti-
mad olun ma sı nın tə rəf da rı yam. 
Qa dın lar qə rar ver mə sə la hiy yə ti 
olan və zi fə lə rə yük səl dil mə li-
dir. Dü şü nü rəm ki, qa dın la ra 
für sət ve ril səy di, bu gün dün ya 
çox fərq li olar dı. Çün ki qa dı nın 
tə biətin də qay ğı keş lik ol du ğu 
üçün o hər ki çik bir nüan sı in-
cə lik lə ri nə ki mi dü şü nüb, da ha 
mə su liy yət li və hər bir mə sə lə ni 
dü zə nə sa lan qə rar lar ve rə bi lər.  
Mən cə, əgər əda lət li qə rar ver-
mə möv qe yi nə sa hib qa dın la ra 
sə la hiy yət ve ril sə, dün ya mı zın 
da ha çox tə rəq qi və iq ti sa di can-
lı lı ğa çev ri lən gə lə cə yi ola caq.

– Bu ya xın lar da An ka ra da Gü-
ney Af ri ka Mil li Mi ras Gü nü  
ke çi ril di. Hər il sent yab rın 24-
də qeyd et di yi niz bu gü nün öl-
kə niz üçün əhə miy yə ti nə dən 
iba rət dir?
– Hə min gün bü tün cə nu bi af-

ri ka lı lar mə də ni kim lik lə ri ni nü-
ma yiş et dir mək, keç miş dən qa-
lan mə də ni mi ras la rı nı qo ru maq 
üçün bir lə şir. Biz vax ti lə öz qə dim 
mə də niy yə ti mi zi ya şat maq üçün 
çə tin lik lər lə üz ləş miş, bö lün mə-
yə mə ruz qal mış bir cə miy yə-
tik. Am ma son ra so sial laş dıq və 
bü tün ləş dik. Yə ni hər kəs fər di 
ola raq keç miş dən qa lan mə də ni 
mi ra sı nı qo ru maq üçün özün də 
bir mə su liy yət hiss et mə li dir. Ona 
gö rə də CAR Kons ti tu si ya sı na 
gö rə, 24 sent yabr da Gü ney Af-
ri ka nın Mə nə vi Mi ras və Müs tə-
qil lik Gü nü nü mil li bay ram ola raq 
qeyd edi rik. İn san la rı mı za mə-
də niy yət, mət bəx, sə nət, mu si qi 
ki mi fərq li sa hə lər də öz mə nə vi 
mi ras la rı nı ifa də et mək im kan-
la rı ya ra dı lır. CAR de mok ra tik 
döv lət çi li yə qə dəm qoy duq dan 
son ra mü hüm irə li lə yiş lər qa za-
nıb, irq çi lik və cin si, di ni ay rı-seç-
ki li yə yol ver mə dən in san lə ya-
qə ti nə, hü quq üs tün lü yü nə  çox 
əhə miy yət ve rir. Çün ki bu bi zə 
1948-1994-cü il lər ara sın da öl kə-
ni ida rə edən irq çi, apar teid re ji-
mi nə qar şı azad lıq mü ba ri zə si nin 
əf sa nə vi adı Nel son Man de la dan 
mi ras qa lıb. Məhz onun sa yə sin-
də CAR Af ri ka qi tə si nin ən sa bit 
və in ki şaf et miş öl kə lə rin dən bi ri 
ol ma ğa da vam edir.

Mehparə Sultanova
Ankara

Türkiyədə Qarabağ Zəfərinə həsr olunan
xatirə sikkəsi hazırlanıb

Tür ki yə nin Xə zi nə və Ma liy yə Na zir li yi tə rə fin dən Azər bay ca nın 
Qa ra bağ Zə fə ri ilə əla qə dar gü müş xa ti rə sik kə si ha zır la nıb.

Tür ki yə nin öl kə-
miz də ki sə fi  ri Ca hit 
Bağ cı bu gün lər də 
Azər bay can Pre zi-
den ti nin kö mək çi si 
– Pre zi dent Ad mi-
nist ra si ya sı Xa ri ci 
si ya sət mə sə lə lə ri 
şö bə si nin mü di ri 
Hik mət Ha cı yev lə 
gö rüş də xa ti rə sik-
kə si ni ona hə diy yə 
edib.

Sə fi r bu nun la bağ lı özü nün “Twit ter” he sa bın da pay la şım edib. 
“Tür ki yə haq lı mü ba ri zə sin də so na dək Azər bay ca nın ya nın da-
dır”, – de yə Ca hit Bağ cı qeyd edib.

Səudiyyə Ərəbistanı ilə diplomatik 
münasibətlərin 30 illiyi qeyd olunub 

Okt yab rın 4-də Xa ri ci İş lər Na zir li yin də Azər bay can Res pub-
li ka sı ilə Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı ara sın da dip lo ma tik 
mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30-cu il dö nü mü mü na si bə ti lə 
təd bir və sər gi ke çi ri lib. Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun 
Bay ra mov və Səudiy yə Ərə bis ta nı nın öl kə miz də sə fər də olan 
xa ri ci iş lər na zi ri şah za də Fey sal bin Fər han əl-Səud təd bir də 
iş ti rak edib lər.

Təd bir də çı xış 
edən Cey hun Bay-
ra mov 30 il ər zin də 
iki döv lət ara sın da 
əla qə lə rin st ra te ji 
tə rəf daş lıq müs tə-
vi si nə yük səl di yi ni 
bil di rib. Səudiy yə 
Ərə bis ta nı nın hər 
za man Azər bay-
can Res pub li ka sı-
nın su ve ren li yi və 
əra zi bü töv lü yü nü 

dəs tək lə di yi de yən na zir öl kə lə ri mi zin re gional və bey nəl xalq for-
mat lar da da fay da lı əmək daş lı ğı nın ol du ğu nu söy lə yib. Ha zır da 
post mü na qi şə döv rün də Azər bay ca nın böl gə də sülh qu ru cu lu ğu-
nun tə rəf da rı və tə şəb büs ka rı qis min də çı xış et di yi diq qə tə çat-
dı rı lıb.

Fey sal bin Fər han əl-Səud iki öl kə ara sın da dip lo ma tik mü-
na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30 il li yi mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni təd bir 
iş ti rak çı la rı na çat dı rıb. O, ha zır da Azər bay can Res pub li ka sı ilə 
Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı ara sın da bir sı ra bir gə la yi hə lə rin 
uğur la ic ra olun ma sın dan məm nun luq la bəhs edib. İki öl kə ara-
sın da müx tə lif sa hə lər də əmək daş lı ğın da ha da in ki şaf et di ril mə-
si üçün po ten sialın möv cud ol du ğu vur ğu la nıb.

Son da iş ti rak çı lar Azər bay can ilə Səudiy yə Ərə bis ta nı ara sın-
da dip lo ma tik mü na si bət lə rin 30 il li yi nə həsr edil miş sər gi ilə ta-
nış olub lar.

Qeyd edək ki, Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı Azər bay can Res-
pub li ka sı nın müs tə qil li yi ni 1991-ci ilin 30 de kabr ta ri xin də ta nı-
yıb. 1992-ci il fev ra lın 24-də iki öl kə ara sın da dip lo ma tik əla qə lər 
qu ru lub.

ATMU tələbələri xaricdə
istehsalat təcrübəsi keçəcəklər

Azər bay can Tu rizm və Me nec ment Uni ver si te tin də (AT MU) 
İs railin öl kə miz də ki sə fi ri nin müavi ni Do ron Peer ilə gö rüş ke-
çi ri lib. Bu ba rə də AT MU-dan mə lu mat ve ri lib. Söh bət za ma nı 
bil di ri lib ki, 2008-ci il dən bu gü nə dək AT MU-nun xey li say da 
tə lə bə si İs railin tu rizm sə na ye si müəs si sə lə rin də pe şə kar 
vər diş lə rə yi yə lə nib lər. Ha zır da uni ver si tet mə zun la rı tək cə öl-
kə mi zin de yil, dün ya nın bir sı ra ho tel lə rin də mə sul və zi fə lər də 
ça lı şır lar. 

AT MU-nun Bey-
nəl xalq əla qə lər şö-
bə si nin mü di ri Or xan 
Mu sa, Tu rizm və qo-
naq pər vər lik fa kül tə-
si nin de ka nı Ba ha dur 
Bi la lov, Kar ye ra və 
kom mu ni ka si ya şö-
bə si nin rəh bə ri Səidə 
Məm mə do va nın iş-
ti rak et di yi gö rüş də 
uni ver si te tin ca ri təd-
ris ilin də də tə lə bə lər 

üçün İs rail də is teh sa lat təc rü bə si nin təş kil ol du ğu vur ğu la nıb. 
ATMU və İs railin tu rizm təh si li ve rən ali təh sil müəs si sə lə ri ara-
sın da sə mə rə li əmək daş lıq im kan la rı nın hə dəfl  ə ri nə zər dən ke-
çi ri lib.

AT MU-da Fran sa nın Azər bay can da kı Sə fi r li yi nin əmək daş lıq 
və mə də niy yət mü şa vi ri Şarl Dö nie ilə ke çi ri lən gö rüş də də tə lə-
bə lə rin bu öl kə də is teh sa lat təc rü bə si keç mə si, həm çi nin bey nəl-
xalq təh sil la yi hə lə rin də bir gə iş ti rak mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

AT MU-nun tə lə bə lə ri is teh sa lat təc rü bə si ilə bağ lı ma raq gös-
tər di yi öl kə lər dən bi ri də  Şi ma li Kipr Türk Cüm hu riy yə ti dir. Bu 
mə sə lə Şi ma li Kip rin Azər bay can da kı nü ma yən də li yi nin rəh bə ri 
Ufuk Tur qa ner lə gö rüş də mü za ki rə edi lib.

Diaspor fəalları Helsinkidə məlumatlandırıcı 
aksiya təşkil edib

Fin lan di ya nın pay tax tı Hel sin ki də Er mə nis ta nın öl kə mi zin sər-
hə din də tö rət di yi son təx ri bat lar la əla qə dar mə lu mat lan dı rı cı 
ak si ya ke çi ri lib.

Dias  por  la İş üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  sin  dən bil  di  ri  lib ki, şə  hər vağ -
za  lı  nın və Tuomiokirk  ko kil  sə  si  nin önün  də baş tu  tan ak  si  ya  lar 
Hel  sin  ki Azər  bay  can Evi  nin rəh  bə  ri, “Azər-Türk” Gənc  lər Təş  ki  la -
tı  nın səd  ri Ül  viy  yə Cab  ba  ro  va tə  rə  fi n  dən təş  kil olu  nub.

Azər  bay  can bay  ra  ğı dal  ğa  lan  dı  ran ak  si  ya iş  ti  rak  çı  la  rı “Er  mə -
nis  tan, sülh mü  qa  vi  lə  si  ni im  za  la!”, “Er  mə  nis  tan, re  gion  da  kı kom -
mu  ni  ka  si  ya  la  rı bər  pa et!” və di  gər şüar  la  rın ya  zıl  dı  ğı pla  kat  la  rı 
nü  ma  yiş et  di  rib  lər.

Ak  si  ya ilə ma  raq  la  nan pay  taxt sa  kin  lə  ri  nə Er  mə  nis  ta  nın öl  kə -
mi  zə qar  şı tö  rət  di  yi si  lah  lı təx  ri  bat  lar ba  rə  də mə  lu  mat ve  ri  lib.

Azərbaycanla mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlıq etmək istəyirik

qı sa sür sə də, şa hid ol dum ki, 

hə dir. CAR da bu la yi hə nin bir 

Azər bay can re gion da da vam lı 

“Bizim prioritetlərimizdən 
ən vacibi ünsiyyətdir. Çünki 

ölkəmizdə Azərbaycan 
haqqında çox az adam bilir. 
Cənubi Afrika haqqında 
da sizin ölkənizdə yəqin az 
adamın məlumatı var. Bu 
istiqamətdə kommunikasiya 

strategiyamızı da 
yaxşılaşdırmaq istəyirik”

Mərhum rəssam-pedaqoq Əbdül Şərifovun xatirəsinə həsr olunmuş sərgi 

Xə tai Sə nət Mər kə zin də 
mər hum rəs sam-pe-
da qoq Əb dül Şə ri fo vun 
xa ti rə si nə həsr olun-

muş sər gi açı lıb.

Təd bir də rəs sa mın ya ra dı cı lı-
ğın dan, əsər lə rin dən bəhs edən 
“Sə nə ti ni pay la şa bi lən sə nət kar” 
ad lı ki ta bın təq di ma tı da olub.

Mər kə zin di rek to ru Za hid Əvə-
zov bil di rib ki, sər gi də Əb dül 
Şə ri fo vun yağ lı bo ya ilə ər sə yə 
gə tir di yi əsər lə ri, həm çi nin mər-
hum rəs sa mın tə lə bə lə ri nin əl 
iş lə ri  yer alıb: “İn san var ki, rəs-
sam ola bi lər, an caq pe da qoq 
ola bil məz. Əb dül Şə ri fov uzun 
müd dət Xə tai Sə nət Mər kə zin-
də baş müəl lim ki mi ça lı şıb. Biz 
dost idik. Onun bi zi tərk et mə si 
bi zi çox kə dər lən di rir. Əb dül Şə-
ri fo vun xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək 
üçün onun əsər lə rin dən iba rət 
sər gi təş kil et dik”.

Xalq rəs sa mı Arif Hü sey nov 
mər hum həm ka rı nı is te dad lı bir 
sə nət kar ki mi xa rak te ri zə edib: 
“Mən Əb dül Şə ri fo vun sə nə ti nə 
bə lə dəm, an caq bu də fə onun 
əsər lə ri nə ba xan da onu ye ni dən 
kəşf et dim. O, Xə tai Sə nət Mər-
kə zin də vax ti lə ça lı şıb və müəl lim 
ki mi tə lə bə lər ye tiş di rib. Tə lə bə lər 

onun yad da şı dır. İn san nə qə dər 
yad da qa lır sa, o qə dər də se vi lir”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə-
nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru 
Zi yad xan Əli yev Əb dül Şə ri fo vun 
müəl li mi ol du ğu nu de yib. Bil di rib 
ki, müəl lim lər adə tən məş hur rəs-
sam ol maq id diala rı nı müəl lim li yə 
qur ban ve rir lər. Əb dül Şə ri fov da 

be lə müəl lim lər dən idi.
Əb dül Şə ri fo vun sə nət, tə lə bə 

yol daş la rı və tə lə bə lə ri mər hum 
sə nət kar la olan xa ti rə lə ri ni bö lü-
şüb, Xə tai Sə nət Mər kə zi nin bu 
tə şəb bü sü nü yük sək qiy mət lən-
di rib lər.

Son ra iş ti rak çı lar sər gi ilə ta-
nış olub lar.

“Erasmus+” layihəsi üzrə Fransada təlim proqramı
Av ro pa Ko mis si ya sı nın ma liy yə dəs tə yi və 
Ba kı Biz nes Uni ver si te ti nin koor di na tor lu ğu 
ilə hə ya ta ke çi ri lən “Azər bay can da rek tor lar 
konf ran sı nın ya ra dıl ma sı” ad lı “Eras mus+” 
la yi hə si üz rə ilk tə lim proq ra mı Fran sa da təş kil 
edi lib. 

Fran sa Bey nəl xalq Təh sil Təş ki la tın da ke çi-
ri lən təd bi rə la yi hə kon sor siumu nun üz vü olan 
Azər bay can uni ver si tet lə ri nin rek tor la rı, pro rek-
tor la rı, Azər bay can Res pub li ka sı elm və təh sil 
na zi ri nin mü şa vi ri, di gər sə la hiy yət li uni ver si tet 
nü ma yən də lə ri qa tı lıb lar.

Azər bay can Tu rizm və Me nec ment Uni ver si-
te tin ve ri lən mə lu ma ta gö rə, təd bir də pro rek tor 
Zaur Ba ğı rov və şö bə mü di ri Səidə Məm mə do va 
iş ti rak edib lər.

Təd bir də iş ti rak çı lar ara sın da fay da lı mü za ki-
rə və fi  kir mü ba di lə lə ri apa rı lıb. Ren nes Uni ver-
si te ti nin pre zi den ti Da vid Alis təd bir də on layn 
for mat da çı xı şı za ma nı “Rek tor konf rans la rın da 
ko mi tə lə rin ro lu və fəaliy yə ti” möv zu sun da ge niş 
təq di mat edib. O, konf ran sın tər ki bin də fəaliy yət 
gös tə rən mü va fi q ko mi tə lə rin va cib li yi nə to xu na-
raq on la rın fəaliy yət is ti qa mət lə ri, təş ki la ti st ruk-
tu ru, funk si ya la rı ba rən də təc rü bə lə ri ni bö lü şüb.
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