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MədəniyyətNazirliyi
iləMilliKitabxananın
birgəlayihəsiolan
“Qarabağakitabla

gedək!”kampaniyasıdavam
edir.Oktyabrın8-dəVIIIBakı
BeynəlxalqKitabSərgisi
çərçivəsindəkampaniyaya
dəstəkməqsədilənəşriyyat-
lartərəfindənkitabhədiyyə
etməmərasimikeçirilib.

Milli Kitabxananın direktoru,
professor Kərim Tahirov 2021-
ci ilin 15 yanvarında başlanan
kampaniyabarədəməlumatve-
rib.Bildiribki,otuziləyaxınişğal
altında qalan rayonlarda ümu-
milikdə975kitabxana tamamilə
dağıdılaraqtalanedilib.Sözüge-
dən kampaniya işğaldan azad
edilənrayonlardayenidənquru-
lacaq kitabxanaların fondunun
formalaşmasınadəstəkməqsədi
daşıyır.
Direktorqeydedibki,bulayihə-

yəilkqoşulanXalqyazıçısıElçin
olub. O, şəxsi kitabxanasından
500-ə yaxın kitabı buməqsədlə
kitabxanaya təqdimedib.Sonra
layihəyəxeylisaydaziyalılar,ya-

zıçıvəşairlər,nəşriyyatlar,müx-
təlif təşkilatlar qoşulub. Hazırda
bufondda102minnüsxədənçox
kitab yığılıb, o cümlədən ötən il
keçirilən Bakı Beynəlxalq Kitab
Sərgisindətəxminən12minnüs-
xəkitabtoplanıb.

MədəniyyətNazirliyiKitabsə-
nayesişöbəsininmüdiriAkifMa-
rifiçıxışındaQarabağdadağıdıl-
mışmədəniyyətmüəssisələrinin
bərpasının nazirliyin qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biri ol-
duğunu söyləyib. Şöbə müdiri

hərkəsibukampaniyayaqoşul-
mağadəvətedib.
Albaniyanın“FanNoli”nəşriy-

yatevinindirektoruRexhepHida
belə gözəl ideya üçün təşəkkü-
rünübildiribvəkampaniyayaki-
tablarhədiyyəedib.
Azərbaycan Mədəniyyət Na-

zirliyinin TÜRKSOY-dakı nüma-
yəndəsi Elçin Qafarlı layihəni
dəstəklədiklərini bildirib və təş-
kilat adından 100-dən çox kitab
hədiyyəedib.O,həmçinindekabr
ayındaİstanbuldakeçiriləcəkbey-
nəlxalqsərgidəTürkiyənəşriyyat-
larından ədəbiyyatların da top-
lanılmasıüçünbu layihəniorada
davametdirməyitəklifedib.
“İrs”,“Vektor”,“Apostrof”,“Ça-

par”, “İdeal Print”, “Alatoran”,
“Mimta”vədigəryerlinəşriyyat-
larda“Qarabağakitablagedək!”
kampaniyasınaöznəşrlərinihə-
diyyəedib.

“Qarabağa kitabla gedək!”
VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində 

kampaniyaya dəstək aksiyası

“Zəngəzur – Türk dünyasının qapısı”
əvvəli səh. 1-də
MədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbəsininmüdiri,tarixüzrə

fəlsəfədoktoruAkifMarifiZəngəzurbölgəsininqədimAzərbay-
cantorpağıolduğunuvurğulayıb,ZəngəzurdəhlizininAzərbay-
can,regionölkələri,Türkdünyası,eləcədəAvropailəAsiyaara-
sındaçoxmühümbirkommunikasiyakörpüsüolacağınıbildirib.

OmbudsmanAparatının əməkdaşı, Zəngəzurdan olanAzadə
NovruzovaermənilərinZəngəzurdahəyatakeçirdiyietniktəmiz-
ləmə siyasəti,milli-mədəni irsimizinməhv edilməsi, saxtalaşdı-
rılması, soydaşlarımızın öz doğma yurdlarından deportasiyası
haqqındadanışaraqtədqiqatəsərininbuhadisələrintarixinəişıq
tutacaqvacibmənbəolacağınısöyləyib.
SondaçıxışedənŞuxratSalamovnəşrinmütəxəssis,tarixçilər

vəgenişoxucukütləsiüçünnəzərdətutulduğunuvəkitabdaCə-
nubiQafqazxalqlarınıntaleyindəbaşvermişfaciəvitarixihadisələr
mənzərəsindəsiyasiproseslərinətrafıtəhliledildiyinideyib.Bildirib
ki,Zəngəzurdəhlizininaçılmasınatarixiədalətinbərpasıvəbütün
Türkdünyasıüçünyenibirmərhələninbaşlanğıcıolacağınainanır.

Vətən şəhidləri ilə ucalır
İkiilöncəbuvaxtlarAzərbaycanOrdusuAliBaşKomandanın
rəhbərliyiilə30ildüşməntapdağındaqalmış,yerləyeksan
edilmişəzəliyurdyerlərimizindüşməndənazadolunması
üçünoddan-alovdankeçirdi.Vətənoğullarıqanları,canları
bahasınaərazibütövlüyümüzübərpaedir,gözləriniqırpma-
dan,böyükruhyüksəkliyi,ənəsasıdaəsiryurdunqurtuluş
eşqiiləşəhadətəyürüyür,qaziolurdular.Əminidilərki,şanlı
Ordumuzbuhaqqsavaşındaqalibgələcək.Elədəoldu...

Regionalidarələrinəhatəetdiyimədəniyyətmüəssislərindəşə-
hidlərimizinəzizxatirəsiyadolunur,onlarınailələriziyarətedilir,
qazilərimizləgörüşlərkeçirilir.

Sabirabad Re-
gional Mədəniyyət
İdarəsi(RMİ)Sabira-
bad rayon Mədəniy-
yətMərkəzininQara-
təpəkəndYaradıcılıq
evindəAzərbaycanın
Milli Qəhrəmanla-
rı – Birinci Qarabağ
müharibəsi şəhidi
Mübariz Əhmədov
(1963-1992)vəAprel
döyüşlərində şəhid

olanpolkovnik-leytenantMuradMirzəyevə(1976-2016)həsrolun-
muştədbirkeçirilib.TədbirdəregionalidarəninməsləhətçisiAğalar
Ağammədov,QaratəpəkəndicranümayəndəsiİlhamHəsənovvə
digərləriçıxışediblər.SonraMədəniyyətNazirliyininsifarişiilə“Sal-
naməfilm”Studiyasıtərəfindənçəkilən,hərikiqəhrəmanınömüryo-
lundanbəhsedən“Mübariz”və“Komandir”filmlərinümayişolunub.

***
Şabranın Bor-

bor kəndində Vətən
müharibəsi şəhidi
ƏlikramŞahbazlının
xatirəsini əbədiləş-
dirmək məqsədilə
inşa olunan abidə-
bulaq kompleksi is-
tifadəyəverilib.Əlik-
ramŞahbazlı Vətən
müharibəsində Su-
qovuşan və Hadrut
qəsəbələri uğrunda

qəhrəmanlıqladöyüşüb.Oktyabrın6-daTalışkəndi istiqamətin-
dəşəhidlikzirvəsinəucalıb.Göstərdiyişücaətəgörəölümündən
sonra4medallatəltifolunub.

***
BərdəRMİ-ninrəisi

Vəsilə Möhsümova
və regional idarənin
əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidləri
FəxriQəribzadə,Sa-
mirƏləkbərlivəİlyas
Şahvələdovun şəha-
dətlərinin ildönümü
iləəlaqədarŞəhidlər
xiyabanını ziyarət
edib, ailələrinə baş
çəkiblər.

TərtərrayonununSəhləbadkəndindəVətənmüharibəsişəhidi
İntiqamAğayevinxatirəsinəinşaedilənbulağınaçılışıolub.Təd-
birdərayonrəhbərliyi,şəhidailələrininüzvləri,qazilər,ictimaiyyət
nümayəndələriiştirakediblər.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMKS-ninəməkdaşlarıVətənmüha-

ribəsişəhidiNazimİsmayılovundoğumgünüiləəlaqədarailəsi-
niziyarətediblər.Görüşdəşəhidindöyüşyoluxatırlanıb,Vətən
müharibəsindəki rəşadətindən bəhs edilib, xatirəsinin qəlblərdə
əbədiyaşayacağıvurğulanıb.

***
Ağdaş RMİ Ağdaş

DövlətRəsmQalere-
yası və rayon MKS-
nin 13 saylı şəhər
kitabxanasınınəmək-
daşları Vətən mü-
haribəsi şəhidi Yusif
Nəbiyevin şəhadətə
yüksəlməsinin ikinci
ildönümüiləəlaqədar
ailəsinə baş çəkib,
dahasonraməzarını
vəadınainşaedilmiş

bulaqkompleksiniziyarətediblər.
Hazırladı: N.Məmmədli

AğstafaRMİ-ninrəisiNurəddinMehdiyevin
iştirakıiləidarəninəhatəetdiyimüəssisələ-
rinfəaliyyətinəhəsrolunmuşseminar-mü-
şavirəkeçirilib.Müşavirədəçıxışedənidarə
rəisişanlıQələbəmizinikinciildönümü
münasibətiləsilsilətədbirlərintəşkiledilmə-
si,sosialşəbəkələrvəmətbuatlaəlaqənin
təşkili,bəzimüəssisələrdəoptimallaşdırma
iləəlaqədargörüləcəktədbirlər,musiqi
məktəblərindəkeçiriləcəkislahatlar,həm-
çininmədəniyyətişçilərininişədavamiyyəti,
müəssisələrdəaşkarlananproblemlərvəs.
barədəfikirvəiradlarınıbildirib,tapşırıqlar
verib.

***

BiləsuvarRMİNeftçalarayonHeydərƏli-
yevMərkəzivə“Regionalİnkişaf”İctimaiBir-
liyininbirgətəşkilatçılığıilə“AZLİNG–2022”:
Azərbaycandili vəmüasir dilçilik: problem-
lər,perspektivlərvəçağırışlar”mövzusunda
beynəlxalqelmikonfranskeçirilib.
70-dənçoxdilçialimvəgənctədqiqatçının

qatıldığıkonfransdaAzərbaycandilinin təd-
qiqi,xariciölkələrdədilimizintədrisi,anadili
dərsliklərinə konseptual yanaşmalar, tərcü-
məproblemləri,kompüterdilçiliyivəs.möv-
zularətrafındaməruzələrdinlənilib,müzaki-
rələraparılıb.
Sonda konfrans iştirakçılarına sertifikatlar

təqdim edilib. Elmi konfransınmateriallarının
topluhalındaçapetdiriləcəyidiqqətəçatdırılıb.

***
MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev

Mərkəzi,GənclərinİnkişafvəKaryeraMərkə-
zi Yardımlı nümayəndəliyi və V.Məmmədov
adına Yardımlı şəhər 2 saylı orta məktəbin
birgə təşkilatçılığı ilə “Şuşa İli”nə həsr olun-
muş “Zəfərin zirvəsi – Şuşa” mövzusunda
tədbirkeçirilib.Tədbirdə“Şuşa–270”,“Hey-
dər Əliyev dühası”, “Zəfər tariximiz” başlıqlı
sərgilərəbaxışolub.

***

Kürdəmir RMİ Beyləqan rayon Heydər
ƏliyevMərkəzivə8nömrəli tamortamək-
təbin birgə təşkilatçılığı ilə “Heydər Əliyev:
Azərbaycanın fəxri və xilaskarı” adlı açıq
dərskeçirilib.Açıqdərsdəçıxışedənlərulu
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixin-
dəkiəvəzsiz xidmətlərindən,onunxilaskar-
lıqmissiyasındandanışıblar.Sonda“Tarixin
HeydərƏliyev dövrü” adlı film nümayiş et-
dirilib.

***
Şəki RMİOğuzRayonTarix-Diyarşünas-

lıq Muzeyinin təşkilatçılığı ilə “Azərbayca-
nın haqq bayraqdarı Əhməd Cavad” adlı
tədbirkeçirilib.İstiqlalşairiƏhmədCavadın
(1892-1937)130illiyinəhəsrolunantədbirdə
muzeyindirektoruArizəXuduyevaşairinhə-
yatvəyaradıcılığıhaqqındaməlumatverib.
Sonra məktəblilər Ə.Cavadın bayrağımıza,

Vətənimizə həsr olunan şeirlərini söyləyib-
lər.TədbirinsonundasözləriƏhmədCava-
da,musiqisidahiÜzeyirHacıbəyliyəməxsus
olan“Çırpınırdın,Qaradəniz”mahnısısəs-
ləndirilib.
Qaxingiloy,Qaxbaşkəndmədəniyyətev-

ləri və Toppağ kitabxanasının birgə təşəb-
büsü ilə “Şuşa–Azərbaycanınmədəniyyət
paytaxtı” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə şa-
girdlərŞuşaya,Qarabağa,Vətənəhəsrolu-
nanşeirləriqiraətediblər.

***
BərdəRMİYevlaxKuklaxalqteatrıtərəfin-

dən “GüllüvəGüloğlan” tamaşasınümayiş
etdirilib.BərdərayonMədəniyyətMərkəzin-
dənümayişolunantamaşanınquruluşçure-
jissorları Əməkdarmədəniyyət işçiləri Zöh-
rə Adıgözəlova və Eldəniz Mustafayevdir.
Tamaşadan sonra çıxış edənRMİ-nin rəisi
Vəsilə Möhsümova yaradıcı heyətə təşək-
kürləriniçatdıraraqgəncnəslinyetişməsində
bu kimi tamaşalarınmüsbət rolundanbəhs
edib.

***

GəncəRMİGəncəşəhərMKS-nin20saylı
kitabxanafilialıdahiAzərbaycanşairivəmü-
təfəkkiriNizamiGəncəvininanadanolması-
nın881-ciildönümüiləbağlısərgitəşkiledib.
MKS-nin 15 saylı kitabxana filialında isə

yeniyetməvəgəncləriniştirakıilə“Narkoma-
niyayabirgəyoxdeyək!”adlıtədbirkeçirilib.

***
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Qusar

rayon təşkilatıvə rayon İcraHakimiyyətinin
birgə təşkilatçılığı iləXaçmazRMİ-ninəha-
təetdiyiQusar rayonUşaq incəsənətmək-
təbində “Narkomaniya və zərərli vərdişlərə
qarşımübarizədəsosialfəallıq”mövzusunda
tədbirkeçirilib.TədbirdəQusarDövlətLəzgi
DramTeatrınınhazırladığı“Sönmüştalelər”
tamaşasından narkoman gəncin faciəsini
əksetdirənsəhnənümayişolunub,iştirakçı-
laramaarifəndiricibroşürlərpaylanılıb.

***
SabirabadRMİŞirvan şəhərMərkəzi Ki-

tabxanasındaXurşidbanuNatəvanın(1832-
1897) 190 illik yubileyi münasibətilə “Xan
qızı Natəvan” adlı tədbir keçirilib. Mərkəzi
Kitabxananın Uşaq şöbəsinin müdiri Alma
Cəfərova və Oxuculara xidmət şöbəsinin
müdiriİlhaməİmanovaşairəninAzərbaycan
ədəbiyyatı tarixində xüsusi yeri olduğunu
vurğulayıblar.

MədəniyyətNazirliyininMə-
dəniyyətüzrəElmi-Metodiki
vəİxtisasartırmaMərkəzi
(MEMİM)müxtəlifyönümlü
maarifləndiricilayihələrhəya-
takeçirməyədavamedir.

MEMİM və Masallı RMİ-nin
birgə təşkilatçılığı ilə oktyabrın
4-də “Zərərli vərdişlərdən imti-
na” adlı maarifəndirici seminar
keçirilib.
Masallı RMİ-nin rəisi Bəxtiyar

QılıncovvəMEMİM-indirektoru
SəadətXələfbəylitədbiriaçaraq
iştirakçıları salamlayıb, semina-
rınmövzusuhaqqındaməlumat
veriblər.
İnsan Hüquqları üzrə Müvək-

kilin (Ombudsman) Cənub Re-
gional Mərkəzinin rəhbəri Ziya
İsmayılov, Masallı Tarix-Diyar-
şünaslıq Muzeyinin direktoru
Əntiqə Tağıyeva, rayon Polis
Şöbəsinin yetkinlik yaşına çat-
mayanlarlaprofilaktik işin təşkili
qrupunun baş inspektoru, polis
kapitanı Samid Əliyev, Masal-
lı “Gənclər evi” sosial xidmət
müəssisəsinin direktoru Fuad
Mənsimovvədigərləriçıxışedə-
rək ictimaiyyəti narkomaniya ilə
birgəmübarizə aparmağa çağı-
rıblar.

Vurğulanıbki,buproblemdən
çıxışyolugənclərarasındasağ-
lam həyat tərzinin təbliği,  on-
ların asudə vaxtlarının faydalı
keçirilməsi, kütləvi mədəniyyət,
təhsilvəidmantədbirlərinəcəlb
edilməsidir.
DahasonraMasallırayonMə-

dəniyyət Mərkəzində mövzuya
dair “Bölgə”eksperimental teatr
truppası tərəfindən səhnələş-
dirilmiş “Həyat tablosu” adlı ta-
maşanın premyerası olub. İnte-
raktiv formatda səhnələşdirilmiş
pantomim tamaşasımaraqla iz-
lənilib.

Seminar çərçivəsində Masallı
sənətkarlarının əl işlərindən və
rəsm əsərlərindən ibarət sərgi
təşkiledilib.
MEMİM tərəfindən Masallı

rayonunda “Cıdır düzü” adlı in-
tellektualturnirtəşkiledilib.Tur-
nirdə Lənkəran və Masallı Re-
gional Mədəniyyət idarələrinin
hər birindən 3 komanda iştirak
edib.OyununqalibiMasallıRMİ
üzrə“Zirvə”(Yardımlı)komanda-
sıolub.
Qeydedəkki,bölgələrdəmüx-

təlif mövzularda keçirilən belə
yarışmaların məqsədi  mədə-

niyyətişçilərininsəriştəvəpeşə
bacarıqlarının, dünyagörüşünün
vəkomandaruhununinkişafet-
dirilməsidir.
MEMİM və Masallı RMİ-nin

birgə təşkilatçılığı, mədəniyyət
könüllülərinin iştirakı ilə Masal-
lı rayonunda XIX əsr memarlıq
abidəsiolanKöhnəhamaməra-
zisindəiməcilikdəkeçirilib.İmə-
ciliyinməqsədiinsanlararasında
ekolojimədəniyyəti,təbiətəqay-
ğıhissini,habeləmədəniirsimizi
təbliğ etməkdir. Təşəbbüsə ra-
yonsakinləridəmaraqgöstərib-
lər.

MEMİM Masallıda silsilə tədbirlər keçirib

Konfrans, açıq dərs, seminar, yubiley, tamaşa...

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Машинописный текст
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