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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

ildəƏrəbregionuüzrə“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.
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