
Er mə nis tan tə rə fin dən tö rə dil miş et nik 
tə miz lə mə nə ti cə sin də bir mil yon-
dan çox azər bay can lı nın 30 il ər zin də 
əziy yət çək mə si nə, mis li gö rün mə miş 

vəh şi li yə, yüz lər lə şə hər və kən di mi zin 
da ğı dıl ma sı na bax ma ya raq, Azər bay can 
Er mə nis ta na qar şı lıq lı şə kil də bir-bi ri nin 
əra zi bü töv lü yü nün ta nın ma sı əsa sın da 
sülh sa zi şi im za la ma ğı tək lif edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri okt-
yab rın 13-də As ta na da Asi ya da Qar şı lıq lı 
Fəaliy yət və Eti mad Təd bir lə ri üz rə Mü şa vi-
rə nin (AQEM) 6-cı Zir və Top lan tı sın da çı xı şı 
za ma nı de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, İkin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə sin də qa za nıl mış Qə lə bə nə-
ti cə sin də iki il əv vəl Azər bay can öz tor paq-
la rı nı Er mə nis tan iş ğa lın dan azad edib, 30 
il da vam edən Qa ra bağ mü na qi şə si nə son 
qo yub, əda lə ti bər pa edib. Azər bay can bu-
nun la BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 1993-cü 
il də qə bul et di yi, Er mə nis tan si lah lı qüv və lə-
ri nin öl kə mi zin iş ğal olun muş əra zi lə rin dən 
qeyd-şərt siz çı xa rıl ma sı nı tə ləb edən 4 qət-
na mə si nin ic ra sı nı özü tə min edib.

Pre zi dent qeyd edib ki, Er mə nis tan tə rə-
fi n dən 30 ilə ya xın da vam edən iş ğal za ma nı 
Azər bay ca nın şə hər və kənd lə ri, mə də ni və 
di ni abi də lər, məs cid lər məq səd li şə kil də da-
ğı dı lıb, təh qir və ta lan edi lib:  “Təəs süf ki, 30 
il ər zin də biz er mə ni cə miy yə ti nin bu cür van-
da liz mə qar şı heç bir eti ra zı nı eşit mə dik, ək-
si nə, hət ta bu da ğın tı lar, er mə ni van dal lar və 
hər bi ci na yət kar lar təq dir edi lir və qəh rə man-
laş dı rı lır dı. Er mə nis tan Azər bay ca nın mül ki 
əha li si nə və hərb çi lə ri nə qar şı sis tem li şə kil də 
mü ha ri bə ci na yət lə ri tö rə dib. Bi rin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin dən bə ri 3900-ə ya xın Azər bay-
can və tən da şı it kin sa yı lır. On la rın ək sə riy yə ti 
iş gən cə lə rə mə ruz qa lıb, öl dü rü lüb və küt lə-
vi mə zar lıq lar da bas dı rı lıb. Biz iş ğal dan azad 
edil miş iki kənd də bu il küt lə vi mə zar lıq lar aş-
kar et dik. Er mə nis tan Azər bay ca na it kin dü-
şən lə rin ta le yi və küt lə vi mə zar lıq la rın də qiq 
yer lə ri ba rə də mə lu mat təq dim et mə li dir. Biz 
iki ilə ya xın dır ki, bu mə lu ma tı tə ləb edi rik, an-
caq Er mə nis tan hö ku mə ti bu nu Azər bay can la 

bö lüş mək dən im ti na edir və bu nun la da özü-
nü Er mə nis ta nın əv vəl ki re jim lə ri nin ci na yət-
kar li der lə ri ilə as so siasi ya edir”.

Pre zi dent bil di rib ki, Azər bay can dün ya da 
mi na ilə ən çox çirk lən miş öl kə lər sı ra sın da-
dır. İl kin he sab la ma la ra gö rə, Er mə nis tan iş-
ğal za ma nı bir mil yon dan çox mi na bas dı rıb. 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin ba şa çat ma-
sın dan ke çən iki il ər zin də 250-dən çox Azər-
bay can və tən da şı mi na part la yış la rı za ma nı 
hə lak olub və ya ağır ya ra la nıb. Bey nəl xalq 
mü tə xəs sis lə rin he sab la ma la rı na gö rə, Azər-
bay ca na əra zi lə rin mi na lar dan tə miz lən mə si 
mə sə lə si ni həll et mək üçün təx mi nən 30 il və 
25 mil yard ABŞ dol la rı la zım dır.

“Mi na lar dan tə miz lən mə ilə pa ra lel, in di 
Azər bay can həm də iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də öz re surs la rı he sa bı na ge niş miq-
yas lı qu ru cu luq iş lə ri apa rır. Biz, həm çi nin 
keç miş məc bu ri köç kün lə rin öz doğ ma yurd-
la rı na qa yı dı şı pro se si nə baş la mı şıq. “Bö yük 
Qa yı dış” ad la nan proq ram ar tıq baş la yıb”, – 
de yə İl ham Əli yev əla və edib.

Pre zi dent çı xı şın da öl kə mi zin Şərq-Qərb və 
Şi mal-Cə nub nəq liy yat dəh liz lə ri nin in ki şa fı na 
töh fə lə rin dən də bəhs edib.  Bil di rib ki, Azər-
bay can tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən ge niş miq-

yas lı nəq liy yat inf rast ruk tur la yi hə lə ri öl kə mi zi 
ən mü hüm bey nəl xalq nəq liy yat və lo gis ti ka 
mər kəz lə rin dən bi ri nə çe vi rib. Azər bay can Or-
ta Dəh li zin önəm li his sə si ni təş kil edə cək Zən-
gə zur dəh li zi nin ya ra dıl ma sı nı fəal şə kil də təş-
viq edir.

***
Zir və top lan tı sın da di gər döv lət və hö ku-

mət baş çı la rı, nü ma yən də he yət lə ri nin rəh-
bər lə ri də çı xış edib lər. AQEM-in tam hü quq lu 
bey nəl xalq təş ki la ta çev ril mə si plan la rı mü-
za ki rə olu nub. 2022-2024-cü il lər də AQEM-ə 
Qa za xıs tan sədr lik edə cək.

Son da As ta na Bə yan na mə si və di gər sə-
nəd lər qə bul edi lib.

Qeyd edək ki, əsas məq sə di və is ti qa mət-
lə ri Asi ya da sül hün və təh lü kə siz li yin tə min 
edil mə si üçün çox tə rəfl  i ya naş ma la rı in ki şaf 
et dir mək lə əmək daş lı ğı güc lən dir mək olan 
Asi ya da Qar şı lıq lı Fəaliy yət və Eti mad Təd-
bir lə ri üz rə Mü şa vi rə nin əsa sı 1992-ci il də  
Qa za xıs ta nın tə şəb bü sü ilə qo yu lub.

Zir və top lan tı sın da Kü veyt də AQEM-ə qə-
bul olu nub və üzv döv lət lə rin sa yı 28-ə ça tıb. 
Türk mə nis tan isə AQEM-ə mü şa hi də çi qis-
min də qo şu lub.
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səh. 3

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azərbaycan ədaləti bərpa edib və Ermənistana sülh təklif edir

İstanbulda azərbaycanlı rəssamın
sərgisi açılıb

İs tan bul da Azər bay ca nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam 
Ra fiq Əzi zin fər di sər gi si açı lıb. Sər gi İs tan bul Bö yük şə hər Bə-
lə diy yə si nin 2022-2023-cü il mə də niy yət-sə nət möv sü mü nün 
açı lı şı çər çi və sin də real la şıb.

səh. 8

Prezident İlham Əliyev Astanada
bir sıra görüşlər keçirib

Pa kis tan keç miş Er mə nis tan-Azər bay can mü na qi şə si ilə əla qə-
dar hər za man Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nə və su ve ren li yi ni 
da vam lı şə kil də dəs tək ve rib. Azər bay can da Cəm mu və Kəş-
mir mə sə lə sin də Pa kis ta nın haq lı möv qe yi ni daim dəs tək lə yir.

Bu fi  kir lər okt yab rın 12-də Qa za xıs ta nın pay tax tı As ta na da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Pa kis tan 
İs lam Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Şah baz Şə rifl  ə gö rü şün də vur-
ğu la nıb.

Gö rüş əs na sın da Azər bay can-Pa kis tan-Tür ki yə üç tə rəfl  i əmək-
daş lı ğı nın önə mi, bu çər çi və də əla qə lə rin da ha da ge niş lən di ril-
mə si nin əhə miy yə ti qeyd olu nub.

Ey ni za man da öl kə lə ri miz ara sın da hər bi-tex ni ki, ti ca rət, ener-
ji, kənd tə sər rü fa tı, nəq liy yat-lo gis ti ka sa hə lə rin də əmək daş lı ğın 
də rin ləş di ril mə si mə sə lə lə ri nə to xu nu lub və bu is ti qa mət də mü-
za ki rə lər apa rı lıb.

***
Okt yab rın 13-də As ta na da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-

den ti İl ham Əli ye vin Qa za xıs tan Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ka-
sım-Jo mart To ka yev, İran İs lam Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Se yid 
İb ra him Rəisi və Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti Vla di mir Pu-
tin lə də gö rüş lə ri  olub.

Qa za xıs tan rəh bə ri ilə gö rüş də Or ta Dəh liz ad lan dı rı lan Trans-
xə zər marş ru tu ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. Ka sım-Jo mart 
To ka yev bu möv zu da Tür ki yə Pre zi den ti ilə də da nış dı ğı nı və bu 
marş ru ta öl kə si nin tam dəs tək ver di yi ni vur ğu la yıb. Azər bay can 
Pre zi den ti qeyd edib ki, biz Trans xə zər marş ru tu nun bu ra xı lış qa-
bi liy yə ti nin ge niş lən di ril mə si üz rə bun dan son ra kı iş lə ri sinx ron-
laş dı ra bi lə rik. Bu, həm bi zim, həm də qon şu lu ğu muz da kı öl kə lə-
rin ma ra ğın da ola caq.

İran Pre zi den ti ilə gö rüş də re gional təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri ba-
rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. İran la Azər bay can ara sın da Ağ bənd 
kör pü sü nün açı lı şı nın həm rəm zi, həm də bö yük prak ti ki əhə miy-
yə ti nin ol du ğu qeyd edi lib.

Ru si ya Pre zi den ti ilə söh bət za ma nı iq ti sa di-ti ca ri əla qə lə rin 
art dı ğı xü su si vur ğu la nıb. Re gion da təh lü kə siz lik və da vam lı sül-
hün tə min olun ma sı mü za ki rə olu nub.

Mədəniyyət Nazirliyində BMT-nin Sülh 
Universitetinin daimi nümayəndəsi ilə görüş

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev okt yab rın 
13-də Bir ləş miş Mil lət lər Sülh Uni ver si te ti nin BMT-nin Ce nev rə 
Ofi sin də və UNES CO ya nın da daimi nü ma yən də si, sə fir Da vid 
Fer nan dez Pu ya na ilə gö rü şüb.

Gö rüş də Mə də niy yət Na zir li yi nin hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər, bey-
nəl xalq əmək daş lıq mə sə lə lə ri ba rə də qo na ğa mə lu mat ve ri lib.

səh. 2

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi, Azər bay can Res pub li ka sı 
Əq li Mül kiy yət Agent li yi və 
Azər bay can Ya ra dı cı Sə na-
ye lər Fe de ra si ya sı nın (AYSF) 
tə rəf daş lı ğı ilə “İr sin ida rəedil-
mə si ba ca rıq la rı nın in ki şa fı” 
proq ra mı üz rə növ bə ti tre ninq 
ke çi ri lir. 

Okt yab rın 13-də açı lı şı olan tə-
lim kur su UNES CO-nun 2003-cü 
il də qə bul edi lən “Qey ri-mad di 
mə də ni ir sin qo run ma sı haq qın-
da” Kon ven si ya sı na həsr olu-
nub. Kurs “Qlo bal Kom mu ni ka-
si ya lar və İn no va si ya lar” şir kə ti 
tə rə fi n dən “İr sin ida rəedil mə si 
ba ca rıq la rı nın in ki şa fı” tə lim 
proq ra mı çər çi və sin də real la şır. 

AYSF İda rə he yə ti nin səd ri, tə-
lim proq ra mı nın rəh bə ri Va sif Ey-
vaz za də çı xış edə rək proq ram 

çər çi və sin də bu gü nə ki mi təş kil 
edi lən üç tə lim kur su haq qın da 
qı sa mə lu mat ver di. Bil dir di ki, 
tə lim kurs la rı 1954-cü il Haaqa 
Kon ven si ya sı, mü na qi şə lər za-
ma nı mə də ni ir sin qo run ma sı ilə 

bağ lı olan kon ven si ya, 2005-ci 
il mə də ni müx tə lifl  i yin qo run ma-
sı ilə bağ lı və dün ya ir si ilə bağ lı 
kon ven si ya la rı əha tə edir di. 

Qeyd olun du ki, ye ni tə lim 
möv zu ba xı mın dan va cib əhə-

miy yət kəsb edir. İki gün lük kur-
sun tə lim çi və eks pert lə ri Tür ki-
yə dən də vət olu nub. 

V.Ey vaz za də da ha son ra tre-
nin qin qı sa xü la sə si ni iş ti rak çı-
la rın diq qə ti nə çat dır dı. De di ki, 
proq ram üz rə qey ri-mad di mə-
də ni irs nə dir, no mi na si ya fayl la rı 
ne cə ha zır la nır, eks pert xid mə ti, 
qey diy yat pro se si, üzv öl kə lə rin 
öh də lik lə ri və di gər möv zu lar-
da mə ru zə lər təq dim olu na caq. 
Həm çi nin kon ven si ya nın mət-
nin də olan mə qam la ra, tə li mat 
sə nə din də olan va cib mə sə lə-
lə rə to xu nu la caq, rep re zen ta tiv 
si ya hı nın növ lə ri ilə bağ lı ay rı-
ca mə lu mat ve ri lə cək. Bun dan 
əla və, ka tib li yin ro lu nun nə dən 
iba rət ol du ğu və si ya hı yaalın ma 
pro se sin də bey nəl xalq təc rü bə-
lər ba rə də də söh bət apa rı la caq.

davamı səh. 3-də

İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı

Azər bay can Mil li Ge yim 
Mər kə zi nin rəh bə ri, Av ra si ya 
Et no di zay ner lər As so siasi ya-
sı nın üz vü, sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru, mo del yer-di-
zay ner Gül na rə Xə li lo va nın 
kə la ğa yı dan ya rat dı ğı “İpək 
sər vət” ge yim kol lek si ya sı Qa-
za xıs tan da “As pa ra Fas hion 
Week” bey nəl xalq la yi hə si nin 
onun cu möv sü mü çər çi və sin-
də təq dim olu nub.

“İpək sər vət” la yi hə si “Azer-
baijan Ke la ga yi” mil li bren di ilə 
bir gə real laş dı rı lıb. Ta raz şə hə-
ri nin “Көне Ta raz” et no mə də ni 
komp lek si nin “Şah ris tan” sər gi 
pa vil yo nun da baş tu tan də fi  lə 
bö yük ma raq la qar şı la nıb. Mo-
da həf tə si “Ta raz-sə nət kar lar 
şə hə ri” Bey nəl xalq sə nət kar-
lıq sər gi si çər çi və sin də təq dim 
edi lib. Təd bir də İta li ya, Al ma ni-

ya, Pol şa, Tür ki yə, Çe xi ya, Çin, 
Ru si ya, Fran sa, Bol qa rıs tan, 

Hin dis tan, Uk ray na, Ni der land, 
Qır ğı zıs tan, Tailand, Qa za xıs-

tan və Öz bə kis tan dan ta nın mış 
di zay ner lər iş ti rak edib lər.

Eks po zi si ya da həm çi nin “Ciz-
gi by Gul na ra Kha li lo va”dan Qa-
ra bağ və xa rı bül bül çi çə yi olan 
mil li na xış lar la ipək yay lıq lar və 
li bas lar, arax çın lar, müx tə lif ak-
se suar lar təq dim olu nub. Di zay-
ner “As pa ra Fas hion Həf tə si” və 
“Ta raz – sə nət kar lar şə hə ri” bey-
nəl xalq sər gi sin də iş ti ra kı na gö-
rə dip lom la təl tif olu nub.

Qeyd edək ki, 2017-ci il də 
dün ya nın nü fuz lu ge yim di zay-
ner lə rin dən Ay dar xan Ka li yev 
tə rə fi n dən ya ra dıl mış “As pa ra 
Fas hion Week” bu il “Mə də niy-
yət lə rin dialo qu” de vi zi al tın da 
ke çi ri lib.

Kəlağayıdan “İpək sərvət”
Azərbaycanlı modelyerin kolleksiyası Qazaxıstanda təqdim olunub
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əvvəli səh. 1-də
Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət na

zirinin müavini Sevda Məmmədəliye
va bildirdi ki, UNESCOnun 2003cü
il Konvensiyası məzmun və fəaliyyət
baxımından Mədəniyyət Nazirliyi üçün
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Konvensi
yanın əsas məqsədi UNESCOya üzv
ölkələrdəki insanların yaradıcılığının
məhsuluolanmədəniyyətnümunələrinin
millivəbeynəlxalqsəviyyədəqorunma
sıdır.Azərbaycan “Qeyrimaddimədəni
irsin qorunması haqqında” Konvensi
yaya 2006cı ildə qoşulduğu vaxtdan
qurumda bu istiqamətdə aktiv fəaliyyət
göstərib,birsıralayihələrədəstəkolub.
Nazir müavini dedi ki, Azərbaycanın
UNESCOda ən uğurlu fəaliyyəti ölkə
mizin15nominasiyasınınqurumunmüx
təlif siyahılarına daxil edilməsidir: “Bu
siyahıdahəmdə təcili qorunmayaehti
yacıolanfayllaryeralıb.Bugünkütəlim
dəTürkiyədənolantəlimçiləriniştirakıda
təsadüfideyil.İllərdirbizbuistiqamətdə
Türkiyəiləsıxəməkdaşlıqedirik.Belətə
limlər bacarıqların inkişaf etdirilməsinə,
qurumlararasındaəlaqələrinyaradılma
sınavəmütəxəssislərinyetişməsinəöz
töhfəsini verir. İnanıram ki, hər bir işti
rakçıöyrəndiyibilikvəbacarıqlarıtətbiq
edərəközhəmkarlarıilədəbölüşəcək”.
Sevda Məmmədəliyeva UNESCO ilə

Azərbaycan arasında münasibətlərdə,

xüsusilədəkonvensiya fəaliyyətindəBi
rinci vitseprezident, UNESCOnun xoş
məramlısəfiriMehribanxanımƏliyevanın
xüsusiroluvədəstəyinidiqqətəçatdırdı.
Xalqımızınmədəni irsininqorunmasında
göstərdiyixidmətlərəgörəMehribanxanı
matəşəkkürünüifadəetdi.
Çıxışınınsonundatəliminişinəuğur

lararzulayannazirmüavinibu ildəöl
kəmiz tərəfindən yeni nominasiyaların
siyahıyadaxilediləcəyinibildirdi.

AzərbaycanRespublikasıƏqliMülkiy
yət Agentliyinin Aparat rəhbəri Xudayət
Həsənliçıxışındatəlimproqramınınsahə
lərüzrətöhfəsindənsözaçdı.Qeyrimad
di mədəni irsin qorunmasının müəyyən
şərtləriolduğunuvurğulayaraqbuşərtlə
rin reallaşmasında və təsdiqlənməsində
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə fəaliyyətin
vərazılığınvacibliyinidiqqətəçatdırdı.
Sonra təlim öz işinə başladı. Birinci

gün gündəliyə uyğun olaraq İstanbul

TexnikiUniversitetininƏnənəvisənətlər
şöbəsinin müdir müavini, sənətşünas
Aslıhan Erkmenin məruzəsi dinlənildi.
Məruzədəqeyrimaddiirsnədir,buirsin
qorunmasının zəruriliyi və əhəmiyyəti
mövzularınatoxunuldu.
Günün ikinci yarısı Türkiyə Ənənəvi

sənətlər dərnəyinin üzvü Sona Tomaç
konvensiyanınəsasmüddəalarıvəkon
vensiya iləəlaqəliəməliyyat təlimatları
barədəməlumatıdiqqətəçatdırdı.

TəlimçərçivəsindəhəmçininUNESCO
nunQeyrimaddimədəniirssiyahısıüzrə
müvafiq faylların hazırlanmasında va
cibməqamlar, qeydiyyat prosesi, siya
hıyaalma mexanizmlərinə dair beynəl
xalq təcrübələr mövzusunda məlumat
verildi.
Qeydedəkki,təlimkursundaMədə

niyyət Nazirliyi və regional idarələrin
əhatə etdiyimədəniyyətmüəssisələri,
DövlətTurizmAgentliyi,Mədəniyyətvə
İncəsənət Universiteti, “ABAD” pub
lik hüquqi şəxsi, Elm vəTəhsilNazir
liyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət
Agentliyi, Qarabağ iqtisadi rayonuna
daxilolanişğaldanazadedilmişərazi
lərdəAzərbaycanRespublikası Prezi
dentinin Xüsusi Nümayəndəliyi, Şuşa
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi, “İçəri
şəhər” Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu
İdarəsi,HeydərƏliyevMərkəzi,AMEA
nın Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan
KulinariyaMütəxəssisləriAssosiasiya
sı, “ArtsCouncilAzərbaycan”vəBəs
təkarlar İttifaqının nümayəndələrindən
ibarətdinləyiciləriştirakedir.

Lalə Azəri

UNESCO-nun sessiyasında Azərbaycanın 
milli bəyanatı təqdim edilib

Xəbərverdiyimizkimi,5-19
oktyabrtarixindəParisdə
UNESCO-nunİcraiyyəŞura-
sının215-cisessiyasıkeçirilir.
Sessiyanınplenariclasların-
daİcraiyyəŞurasının28üzv
ölkəsininmillibəyanatları
dinlənilib.

Azərbaycanın UNESCO ya
nında daimi nümayəndəsi El
man Abdullayev ölkəmizin milli
bəyanatınıtəqdimedib.
Bəyanatda Azərbaycanın Er

mənistanın ərazisində olan mə
dəniirsinincarivəziyyətiniqiymət
ləndirmək məqsədilə UNESCO
missiyasınıngöndərilməsinədair
vətəndaş cəmiyyətlərinin, eləcə
də QHTlərin dəfələrlə müraciət
etdiyidəxatırladılıb.
Elman Abdullayev bildirib ki,

UNESCOya üzvlüyünün 30 il
liyini qeydedənAzərbaycanbu
illərərzindətəşkilatınmandatına
uyğunolaraqbütünsahələrüzrə
öztöhfələriniverib.
İcraiyyə Şurasının 214cü

sessiyasından sonra Azərbay
canUNESCO arasında əmək
daşlığın daha da dərinləşdiyi,
ölkəmizin qurumun fəaliyyətinə
verdiyi töhfələr qeyd edilərək,

2023cüilinmartayındaBakının
İdman Nazirlərinin 7ci Beynəl
xalq Konfransına (MINEPS VII)
evsahibliyiedəcəyinədairməlu
matverilib.BəyanatdaAzərbay
canın Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyi çərçivəsində fəaliyyə
tindən, verdiyi töhfələrdənbəhs
edilib və ölkəmizin UNESCO
nunirqçilikvəhərnövayrıseçki
liyəqarşıfəaliyyətinitəqdiretdiyi
diqqətəçatdırılıb.
Azərbaycanın 30 il ərzində

genişmiqyaslı təcavüzə məruz
qaldığı xatırladılaraq bildirilib ki,
işğal dövründə Azərbaycanın

əraziləritamamilədağıdılıb,doğ
ma torpaqlarındandidərgin düş
müşyüzminlərləinsanözmədə
ni hüquqlarından məhrum olub.
Bu illər ərzindəAzərbaycan də
fələrləUNESCOyabölgəyətex
niki missiya göndərməyinə dair
müraciət etsə də, Ermənistanın
qeyrikonstruktiv mövqeyinə gö
rə belə missiyaların reallaşması
mümkünolmayıb.
Sonda Azərbaycanın 2008ci

ildə əsası qoyulmuş “Bakı Pro
sesi”nə və MINEPS VII konf
ransına dair İcraiyyə Şurasının
215ci sessiyasının gündəliyinə

2qərarlayihəsitəklifedildiyidiq
qətəçatdırılıb.

***
Sessiyanın oktyabrın 13də

keçirilən iclasında UNESCOda
Qoşulmama Hərəkatına (QH)
üzv ölkələr qrupuna Azərbay
canın sədrliyi çərçivəsində QH
ölkələrinin bəyanatı da səslən
dirilib.
Bəyanatdaqeydedilibki,Qo

şulmama Hərəkatı yarandığı
gündən qlobal sülhün, ədalətin
vəhəmrəyliyininkişafındaböyük
rol oynayıb. BMTBaşAssamb
leyasındansonraənböyükbey
nəlxalqqurumkimimüxtəlif120
ölkəni birləşdirən QH multilate
ralizminəslnümunəsidir.
QHyə üzv dövlətlərinUNES

COnunbu ilin sentyabrayında
təşkil olunmuş Təhsilin Trans
formasiyası Sammiti və MON
DIACULT Konfransını təqdir et
diyi bildirilib. QH ölkələr qrupu
UNESCOnuAfrika, gender bə
rabərliyi kimi qlobal prioritetlərə
dair səylərini davam etdirməyə
və inkişaf etməkdə olan kiçik
adadövlətlərinə,eləcədəgənc
lərməsələlərinə də prioritet ya
naşmatətbiqetməyəçağırıb.

Bədii tədris müəssisələrinə işə qəbulla bağlı 
narazı qalanların şikayətlərinə baxılıb

“AzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyitərəfindən
uşaqmusiqi,incəsənət,rəssamlıq,muğam,aşıqməktəbvə
mərkəzlərinəmüəllimlərinişəqəbuluQaydaları”nınmüvafiq
bəndinəəsasənyaradılmışKomissiyatərəfindən2022/2023-
cütədrisiliüçünuşaqmusiqi,incəsənət,rəssamlıq,muğam,
aşıqməktəbvəmərkəzlərinəmüəllimlərinişəqəbuluiləbağlı
keçirilmişmüsabiqəninmüsahibəmərhələsininnəticəsinə
yenidənbaxılıb.

Ümumilikdə  müsahibə nəticəsinin yenidən araşdırılması ilə
bağlınazirliyə22nəfərinmüraciətidaxilolub.Onlardan19nəfəri
ninmüraciətinə7və10oktyabrtarixlərindəKomissiyaüzvlərinin
iştirakıiləbaxılıb.3nəfərisəşikayətiiləbağlıKomissiyatərəfin
dəntəyinedilmişiclasdaiştiraketməyib.
Şikayətçilərinvədəvətolunanekspertlərin iştirakı iləmüvafiq

müsahibələrinvideoyazılarıtəhliledilibvəmüsahibələrinnəticəsi
barədəyekunqərarlarverilib.
Komissiyanınqərarlarınaəsasən,6nəfərin–HüseynliBabaye

vaİradəRamilqızı(fortepiano),RəhimliEsmiraKərimqızı(forte
piano),ParlanzadəKamalƏfqanoğlu(tar),ƏliyevaFidanVüsal
qızı(violin),ƏbdülqasımovaLaləElmanqızı(musiqinəzəriyyəsi)
vəAsalıyevaAnelyaNizamiqızının (musiqi nəzəriyyəsi)müva
fiqixtisaslarüzrəvəzifəyəuyğunhesabedilərəkşikayətləritəmin
edilib.
Nazirliyinehtiyat kadrlar siyahısınaəlavəedilənhəminnami

zədlərin tədris iliərzindəmüvafiqvakantvəzifəyaranacağı təq
dirdəonlarınrazılıqlarıiləhəminvəzifələrətəyinedilməsinəzərdə
tutulur.
Şikayətləri təmin edilməyən namizədlərin müsabiqənin test

mərhələsində göstərdiyi nəticələr 2 il müddətində qüvvədədir.
Həminmüddətərzindəonlarnəticələrinəuyğunolaraqməktəbvə
mərkəzlərdəmüəllimlərin işəqəbulu iləəlaqədar təşkilediləcək
müsahibələrdəbirbaşaiştirakedəbilərlər.

Musiqili Teatrın gözlənilən tamaşası
“Anamın kitabı” ingilis dilində

Oktyabrın15-16-daAzərbaycanDövlətAkademikMusiqili
TeatrındaMədəniyyətNazirliyininyenilayihəsi–“Anamınkita-
bı”tamaşasınınpremyerasıolacaq.

Tamaşa Azərbaycan dramaturgiyasının klassik nümunələrin
dənolanCəlilMəmmədquluzadənin“Anamınkitabı”əsəriəsasın
dahazırlanıb.SəhnəəsərininquruluşçurejissoruİradəGözəlova,
quruluşçurəssamıVüsalRəhimovdur.Plastiksəhnəhərəkətləri
ninquruluşuXalqartistiPərvizMəmmədrzayevəvərejissorZaur
Əliyevəaiddir.
Yenirejissoryozumundaərsəyəgələntamaşadaölkəninmüx

təlifteatrlarınınaktyorlarıeynisəhnənibölüşəcəklər.İngilisdilin
dəhazırlanantamaşadaəsasməqsədanadilimizintəbliğidir.
Böyükdramaturqun “Anamınkitabı”əsərindəəsasmövzuüç

qardaşındil,din,düşüncə tərzlərinin fərqliliyinəticəsindəarala
rında yaranan sürəkli mübahisələrdir. Günümüzlə səsləşən və
düşündürənmövzuəsərinbaşqəhrəmanıolanananıntimsalında
təqdimolunur.Anaövladlarınıözmillimənəvidəyərlərinəsahib
olmağa,anadilinəyiyələnməyəvəbirliyəçağırır.Oğullarisədaha
çoxmüasirdünyanıntələblərinəcavabverməyəcanatır,nəticə
etibariləinnovativtexnologiyalarlazənginbirmühitinfonundaöz
millidəyərləriniitirməktəhlükəsiiləüzüzəqalırlar.Beləliklə,ana
övladlarıiləmübarizəyəbaşlayır.
AkademikMusiqili Teatrın tarixində ilk dəfə ingiliscə nümayiş

olunacaq tamaşayabiletləri şəhərin kassalarından, “ASANXid
mət”mərkəzlərindən,eləcədə“İticket.az”saytındanəldəetmək
mümkündür.

Payız əhval-ruhiyyəli və sevgi dolu əsərlər
Əməkdar artist Suğra Bağırzadənin fərdi sərgisi

Oktyabrın11-dəAzərbaycanRəssamlarİttifaqının(ARİ)V.Sə-
mədovaadınasərgisalonundaƏməkdarartist,aktrisavə
rəssamSuğraBağırzadəninsənətəsərlərindənibarətfərdi
sərgisiaçılıb.Sərgisənətkarın75illikyubileyinətöhfədir.

ARİnin sədri, Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilov iştirakçıları sa
lamlayaraq bildirib ki, kinodakı
rolları ilə tanınan, ümumilikdə
mədəni həyatda özünəməxsus

yeriolanSuğraBağırzadəRəs
samlar İttifaqının fəal üzvüdür.
Sənətkarınmütəmadi olaraqöz
gözəl əsərlərindən ibarət fərdi
sərgilərikeçirilir.

Milli Məclisin Mədəniyyət ko
mitəsinin sədri Qənirə Paşaye
va sərginin açılışına görə Suğra
Bağırzadəni təbrik edərək deyib:
“Suğraxanımhaqqındailləröncə
biryazıyazmışdım.Oözhəyatın
dada,yaradıcılığındadagözəlliyi
əks etdirir. Yaratdığı əsərlərlə və
yaradıcılığı ilə insana gözəl duy
ğu,həmçininenerjibəxşedir...”.
Xalq rəssamıAydın Rəcəbov

SuğraBağırzadəninDünyaFlo
ristikaŞurasınınAzərbaycandan
olanilkvəyeganəüzvüolduğu
nu vurğulayaq onun yaradıcılı
ğındansözaçıb.
Əməkdar incəsənət xadimi,

professor Ziyadxan Əliyev və
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı
nınsədrmüaviniRafiqKərimov
dayubilyarınçoxşaxəlisənətyo
lundandanışıblar.
SuğraBağırzadəsərginintəş

kilatçılarına və iştirakçılarına
minnətdarlığınıbildirib.
“Bu,yubileyilində–75yaşım

daüçüncü sərgidir.Bu il silsilə

sərgilər keçirməyi hədəfəmiş
dim,bunadaəməledirəm”.
Bu sözləri isə Suğra Bağır

zadə jurnalistlərə açıqlamasın
dadeyib.Bildiribki,əsərlərində
əsasənyazəhvalıduyulur:“Am
maindipayızolduğunagörəbu
əsərləri xüsusilə meşələrdən
yığdığım sarı güllərdən, həm
çinin dibçək güllərindən böyük
sevgiiləyaratmışam.Bubaxım
dannar,çəmənliklər,dahasonra
canlıgüllərdənhazırladığımpa
yızəhvalruhiyyəsivəs.əsərləri
qeydetməkolar”.

Sirkdə şəhid və qazi ailələrinin övladları üçün şou-proqram

Xəbərverdiyimizkimi,BakıDövlətSirkioktyab-
rın14-dənnoyabrın27-dək“Beynəlxalqsirk:
festivalqalibləri”adlıyenimövsümproqramını
tamaşaçılaratəqdimedəcək.

Oktyabrın 12də isə proqramın şəhid və qazi
ailələriüçünxüsusinümayişiolub.
Şouproqramdapəhləvanların, jonqlyor, illü

zionist, akrobat və rəqs nömrələrini göstərən
artistlərin çıxışlarına, o cümlədən əcnəbi sirk
ustalarının çıxışlarına yer verilib. Klounların
peşəkarustalığı,möhtəşəmillüziyaşousu,ha
vagimnastlarının fəndlərivədigərbeynəlxalq
sirk ustalarının çıxışları tamaşaçıları heyrət
ləndirib.
Bakı Dövlət Sirki uzun illər sonra ilk milli sirk

nömrəsinidəformalaşdırıb.SirknömrəsindəQa
rabağatlarıilərəqqaslarınbirgəçıxışısayəsində
möhtəşəmkompozisiyaərsəyəgəlib.
Qeydedəkki,“Beynəlxalqsirk:festivalqalibləri”

proqramının təşkilatçısı dünya şöhrətli azərbay
canlı sirk ustası, Dünya Sirk Sənəti Festivalının
laureatıAllahverdiİsrafilovdur.

İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı
Növbəti treninq “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” Konvensiyaya həsr olunub

“İslam dünyasının turizm paytaxtı” Azərbaycanla əlaqələrdə maraqlıdır
2022-ciildəƏrəbregionuüzrə“İslamdünya-
sınınturizmpaytaxtı”elanedilmişİordaniyanın
MədəbəşəhəriAzərbaycanlamədəniyyətvə
turizmsahələrindəəməkdaşlıqdamaraqlıdır.

Ölkəmizin İordaniyadakı səfiri EldarSəlimovun
Mədəbə vilayətinin qubernatoru Nayif əlHidayət
ilə görüşündə əməkdaşlığın perspektivləri müza
kirəedilib.
MədəbəninmeriArif əlRəvacihin də iştirak etdiyi

müzakirələrdə qeyd olunub ki, bu şəhərləAzərbay
canınmühüm turizmmərkəzləriarasındabirgə layi
hələrinhəyatakeçirilməsi,habeləqarşılıqlısəfərlərvə
təcrübəmübadiləsihərikiölkəüçünfaydalıolacaq.
SəfirE.Səlimovölkəmizinturizmpotensialı,busa

hədəhəyatakeçirilənlayihələrbarədəməlumatverib.
Diqqətə çatdırıb ki, “AzərbaycanHavaYolları”QSC
BakıvəƏmmanarasındaaviareyslərtəşkiledir.

GörüşdəMədəbəTurizmDepartamentinin rəisi
VailəlCeyniniAzərbaycansəfirinəturizmsektoru
nunfəaliyyətivəpotensialıbarədəməlumatverib.
Azərbaycanlı qonaqlar Mədəbədəki turistik mə
kanlarvəMozaikaİnstitutuilətanışolublar.


