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GöyçayşəhərininNatəvanküçəsində44
günlükVətənmüharibəsindəşəhidlikzir
vəsinəucalanOrxanAkifoğluKərimlinin
xatirəsinəinşaedilənbulaqkompleksinin
açılışıolub.OrxanKərimli2001ciiloktyab
rın6daGöyçayınPotukəndindəanadan
olub.2019cuilinoktyabrındahəqiqihərbi
xidmətəyollanıb.Vətənmüharibəsində
cəbhəninmüxtəlifistiqamətlərindədöyü
şüb.2020ciiloktyabrın10daKəlbəcəris
tiqamətindəgedəndöyüşlərdəqəhrəman
casınaşəhidolub.“Vətənuğrunda”,“Cəsur
döyüşçü”,KəlbəcərinvəQubadlınınazad
olunmasınagörəmedallarıilətəltifedilib.

***
Masallı RMİCəlilabad rayon 1 saylı şə

hər kitabxana filialının əməkdaşları və bir
qrupfəaloxucuşəhidNurlanAğamalıyevin
doğumgünümünasibətiləailəsinəbaşçə
kiblər.

***
Ağdaş RMİ Zərdab rayon Heydər Əliyev

MərkəzindəVətənmüharibəsininşəhidgizi
riTuranMuradovunxatirəsinəhəsrolunmuş
“Qəhrəmanlıq azərbaycançılıqdır” mövzu
sunda tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən
mərkəzin direktoru Könül Rəhimova Turan
Muradovun ömür yolundan, Vətən mühari
bəsindəgöstərdiyişücaətdəndanışıb.

***

AğstafaRMİTovuz rayonMKS və rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidləri Əhməd Abbasov, Vü
qarƏkbərovvəEminHüseynovunailələrini
ziyarətediblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSninMərkə

ziKitabxanasınınUşaqşöbəsində “Mühari
bəuşaqlarıngözüilə”adlıVətənmüharibəsi
şəhidləri Səyyar Arazov, Arzu İsgəndərov,

Nicat Qasımov və Ramal Qasımovun ailə
üzvləriiləgörüşkeçirilib.

***

Şəki RMİ Zaqatala rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinin əməkdaşları 2016cı ilin Aprel
döyüşləri şəhidi Rəvan Nurayevin, Vətən
müharibəsi şəhidləri Vidadi Məmmədov və
NatiqMahmudovunməzarlarınıziyarətedib,
onlarınailələrinəbaşçəkiblər.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər Nəriman

Nərimanov adına Mədəniyyət Mərkəzində
Vətən müharibəsinin şəhid baş leytenan
tıMikayılMəmmədzadənindoğumgünü ilə
əlaqədar “Şəhid qanı axmayan torpaqdan
Vətən olmaz” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə
qəhrəman şəhidə həsr olunan səhnə can
landırılıb.“Qönçə”xorkollektivivəbədiiöz
fəaliyyətkollektivininifasındavətənpərvərlik
ruhundamahnılarsəsləndirilib.

Vətən fədailərinin xatirəsi əziz tutulur

Şəhid Milli Qəhrəman haqqında kitabın 
təqdimatı keçirilib

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərMKSS.VurğunadınaMərkəziKitab
xananınUşaqşöbəsindəyazıçıpublisistOqtayƏrgünəşƏliyevvə
PərvanəMehmanqızınınbirgəmüəllifiolduğu“Vətənsənəoğul
dedi”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.KitabVətənmüharibəsininşəhid
polkovniki,MilliQəhrəmanŞükürHəmidovahəsrolunub.

Şəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedildikdən
sonraMilliQəhrəmanındöyüşyolunuəksetdirənvideoçarxnü
mayişolunub.
Yazıçıdramaturq, kulturoloq HafizAtaxanlınınmoderatorluğu

iləgerçəkləşəntədbirdəmüəllifərOrdumuzunqəhrəmanlıqsal
naməsiningəncnəsillərəçatdırılmasındaədəbiyyatın,incəsənə
tinmühüm rolundandanışıb,bumövzudakitabyazmağınağır,
eynizamandaşərəfimissiyaolduğunusöyləyiblər.
ŞükürHəmidovunqardaşıƏsədHəmidov,döyüşyoldaşları–Və

tənMüharibəsiQəhrəmanı,polkovnikNizamiMövlamov,“Rəşadət”
ordenli polkovnik Nemət Məmmədov, “İstedad” liseyinin direktoru
AdiləSüleymanovaşəhidlikməqamınınucalığındanbəhsediblər.
AzərbaycanYazıçılarBirliyiSumqayıtbölməsininsədriGülna

rəCəmaləddin,MərkəziKitabxananındirektoruNatəvanAxund
zadə,HeydərƏliyevMərkəzinindirektoruVüsaləQurbanovavə
başqalarıdöyüşmeydanındavədiplomatiyacəbhəsindəölkəmi
zinuğurlarındansöhbətaçıblar.
Şagirdlər şəhid Milli Qəhrəmana həsr olunmuş kompozisiya

təqdimediblər,vətənpərvərlikruhlumusiqilərsəsləndirilib.
SondaŞükürHəmidovunatasıNərimanHəmidovtədbirintəş

kilatçılarınavəqonaqlaratəşəkküredib.

Regionlarda xalça sənətinin inkişafına dəstək
Layihə üzrə Ağdam və Bərdədə tədbirlər

“Azərbaycan
xalçaçıları”İctimai
Birliyi(AXİB)Azər
baycanRespubli
kasıQeyriHöku
mətTəşkilatlarına
DövlətDəstəyi
Agentliyininmaliy
yədəstəyiilə“Re
gionlardaxalça
sənətinininkişa

fınadəstək”layihəsinihəyatakeçirir.Layihəüzrəilktədbirbu
günlərdəAğdamrayonundareallaşıb.

AğdamasəfərzamanırayonİcraHakimiyyətibaşçısınınbirinci
müaviniAllahverənƏliyevləgörüşkeçirilib.SonraQuzanlıqəsə
bəMədəniyyətevindəməlumatlandırıcısessiyatəşkilolunub.
TədbirdəAXİBİdarəHeyətininüzvü,xalçaçırəssamvərəngkarEl

darHacıyev,“Azərxalça”ASCninAğdamfilialınınrəhbəri,Əməkdar
mədəniyyətişçisiCeyranƏliyevavədigərqonaqlariştirakediblər.
Layihərəhbəri,AXİBinüzvüTimurQavrintədbiriaçıb,birliyin

katibiGünelAslanovaAzərbaycanxalçasənətinintarixi,müasir
inkişaf yolu haqqında məruzə edib. Məruzədə Qarabağ xalça
məktəbininözəlliklərindənbəhsolunub,bukontekstdəEldarHa
cıyevinyaradıcılığınanəzərsalınıb.
SondaEldarHacıyevtədbiriştirakçılarınınsuallarınıcavablan

dırıb.
***

Layihəüzrənöv
bəti görüş Bərdə
RMİBərdəDövlət
Rəsm Qalereya
sında gerçəklə
şib.Tədbirdəçıxış
edən idarə rəisi
Vəsilə Möhsümo
vabildiribki,Azər
baycan xalqtətbi
qi sənəti və onun
bir qolu olan xal

çaçılıqxalqınmillimədəniyyətitarixindəözünəməxsusyertutur.
Sonra “Azərbaycan xalçaçıları” İctimai Birliyinin əməkdaşları

tərəfindənxalçaçılıqsənətihaqqındatədbir iştirakçılarınaətrafı
məlumatverilib.Mütəxəssisləriştirakçılaraustaddərslərikeçib.
Qeydedəkki,2010cuildəyaradılan“Azərbaycanxalçaçıları”İc

timaiBirliyininsədriƏməkdarmədəniyyətişçisiRöyaTağıyevadır.

Hazırladı:N.Məmmədli

Mingəçevir səhnəsində 
“Münəccim Səlimin nağılları” 

MingəçevirDövlətDramTeatrında
“MünəccimSəliminnağılları”adlı
uşaqtamaşasınınpremyerasıke
çirilib.MingəçevirlimüəllifGünel

Məcidovanınəsəriəsasındanərsəyəgə
ləntamaşayateatrınbaşrejissoruVüsal
Mehrəliyevquruluşverib.

Tamaşanındiqqətçəkənsəhnədekorasiyası
vəaktyorlarınməharətliçıxışıbalacateatrse
vərlər tərəfindənmaraqlaqarşılanıb.Xalqar
tisti Ella Yaqubovanın usta oyunu tamaşaya
xüsusirəngqatıbvədigəraktyorlaradasira
yətedib.
TamaşanıizləyənBərdəRMİninrəisiVəsilə

Möhsümova nümayişdən sonra yaradıcı he
yətləgörüşüb,uğurlusəhnəəsərinəgörətəb
rikləriniçatdırıb.
VüsalMehrəliyevyenimövsümdəiki tama

şahazırlayıb:“Mingəçevirteatralşəhərdir,ta
maşaçılarböyükhəvəsləbuməkanagəlirlər.
Hazırdakollektivüçnağılüzərindəməşqlərini
davametdirir”.

Şuşada daha 15 binanın 
tikintisi başlanır

Şuşaşəhərindəinşaolunacaqdaha15ya
şayışbinasınıntikintisinə,abadlaşdırılma
vəəlavətexnikiqurğularıninşasınadair
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsininelan

etdiyiaçıqtenderinqalibimüəyyənedilib.

İdarədən verilənməlumata görə, 9 şirkətin
təqdimetdiyitəklifərtenderkomissiyasıüzvlə
ritərəfindənqiymətləndirilibvə“Archico”MMC
tenderinqalibielanolunub.Tenderinşərtlərinə
görəşirkəttərəfindənavtodayanacaqlabirgə,
35mərtəbə olmaqla 15 yaşayış binası (Cə
nubyaşayışzonası)tikiləcək.Layihəninməb
ləği 41 milyon manata yaxındır. Şirkət tikinti
başaçatdıqdansonrabinaların24ayərzində
istismarınadazəmanətverəcək.
Məlumatdaqeydolunurki,ŞuşaşəhərininBaş

planınauyğunolaraqümumilikdə23binadaniba
rətyaşayışmassivinininşasıhəyatakeçirilir.
BundanəvvəlŞuşada8yaşayışbinasınınin

şasıüzrəkeçiriləntendermüsabiqəsində“Con
co”QSCqalibolubvəŞuşaŞəhəriDövlətQoru
ğuİdarəsibuşirkətə15milyonmanatödəyəcək.

Lənkəran teatrında “Casus”a ictimai baxış olub

LənkəranDövlətDramTeat
rındaXalqyazıçısıKamal
Abdullanın“Casus”əsəri
tamaşayaqoyulub.Süjet

xətti“KitabiDədəQorqud”
eposundanqaynaqlanan
səhnəəsərinəoktyabrın10
daictimaibaxışkeçirilib.

...Oğuzelinin təəssübkeşiDə
dəQorqudcasusunkimolduğu
nubilsədə,buməsələyə insani
mövqedən yanaşmağa qərar
verir. Bunun üçün o, Boğazca
Fatmanı casus oğlunun başı
na gələcək fəlakətdən xəbərdar
edərəkölümdənxilasyolunuona
göstərir...
Tamaşanın quruluşçu rejissoru

Anar Babalı, quruluşçu rəssamı
Tərlan Sadıqov, bəstəkarı Azər
Hacıələsgərlidir. Rolları Xalq ar
tistiQabilQuliyev(DədəQorqud),
Əməkdar artist Sucəddin Mirzə
yev (Qazan xan), habeləƏlibala
Əsgərov (Bayandur xan), Qızıl

gül Quliyeva (Boğazca Fatma),
Aynur Əhmədova (Burla xatın),
MiraslanAğayev (Şirşəmsəddin),
AllahverənBabayev(Bəkil),Əbül
fəzAxundov(Aruzqoca),Səyyad
Əliyev (Beyrək) və başqaları ifa
edirlər.
Teatrdan verilənməlumatagö

rə, nümayişdən sonra keçirilən
müzakirədə Mədəniyyət Nazirliyi

İncəsənətvəqeyrimaddimədəni
irs şöbəsinin əməkdaşları Könül
Cəfərova və Günay Hümbətova
çıxış edərək fikirlərini bölüşüb,
yaradıcıkollektivəuğurlardiləyib
lər.
TeatrındirektoruTofiqHeydəro

vunsözlərinəgörə,yaxıngünlər
də“Casus”unpremyerasıkeçiri
ləcək.

MədəniyyətNazirliyitərəfindəntəqdim
olunan“Kommunikasiyameneceri”la
yihəsiçərçivəsindəSabirabadRegional
Mədəniyyətİdarəsi(RMİ)üzrəgörüştəşkil
olunub.SabirabadrayonHeydərƏliyev
Mərkəzindəkeçiriləniclasdalayihəüzrə
SabirabadRMİdəyaradılmışişçiqrupu
nunüzvlərivətabemüəssisələrdəsosial
mediaüzrəəlaqələndiricişəxsləriştirak
ediblər.

İclasda idarə rəisi Fərid Qurbanzadə çı
xışedərəkregionalidarəninkommunikasiya
meneceriAnarRəhimliyəvəonunrəhbərliyi
iləyaradılmışişçiqrupunauğurlararzulayıb,
layihəninfəaliyyətinədairtövsiyələriniverib.

Daha sonra kommunikasiya meneceri
Anar Rəhimli layihənin məqsədləri barədə
danışıb.İclasfikirmübadiləsiilədavamedib.

***
Şəki RMİdə kommunikasiya meneceri

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar
işçiqrupuyaradılıb,idarəyətabemüəssisə
lərdəəlaqələndirici şəxslər təyinedilib.Şə
kişəhərHeydərƏliyevMərkəzindəidarənin
kommunikasiyameneceriElvinQarayev iş
çi qrupunun üzvləri və tabe müəssisələrin
məsul nümayəndələri ilə görüşüb.O, öncə
Mədəniyyət Nazirliyinin sözügedən layihəsi
barədə məlumat verib, layihənin nazirliyin
sistemində həyata keçirilən islahatların tər
kib hissəsi olduğunu bildirib. KİV və sosial
mediailə işprosesindəqarşıyaçıxanprob
lemlər,onlarınhəlliyollarıbarədəfikirmüba
diləsiaparılıb.

***
AğdaşRMİüzrəbu layihə iləbağlı yara

dılanişçiqrupunundailkiclasıkeçirilib.Ta
bemüəssisələrdə sosialmedia fəaliyyətinə

məsulşəxslərinqatıldığıiclasdaqeydedilib
ki,mədəniyyətimizin,mədəniyyətsahəsində
nazirliyin, aidiyyəti müəssisə və təşkilatla
rın fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin, ənənəvi
mətbu imkanlarla yanaşı, müasir kommu
nikasiyavasitələri iləoperativ formadamə
lumatlandırılması diqqətdə saxlanılmalıdır.
Vurğulanıbki,mediasubyektləriilə,ictimaiy
yətləəlaqələrinsəmərəlişəkildəqurulması,
nəticəetibarilədövlətcəmiyyətmünasibətlə
rininyüksəldilməsinəxidmətedir.

“Kommunikasiya meneceri” 
layihəsi çərçivəsində görüşlər

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

ŞəmkirRMİninrəisivəzifələrinimüvəqqəti
icraedənNurəddinMehdiyevinsədrliyiilə
idarənintabeliyindəfəaliyyətgöstərənmüəs
sisələrinrəhbərləriiləseminarmüşavirəke
çirilib.Fəaliyyətinmüasirtələblərsəviyyəsində
təşkili,mövcudproblemlərinaradanqaldırıl
masıiləbağlımüvafiqtapşırıqlarverilib.

***
MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev

Mərkəzində “Bəşəri bəla – narkomaniya”
mövzusunda tədbir keçirilib. Çıxış edənlər
narkomaniyanınyaranmasəbəbləri,nəticə

ləri,bubəladanuzaqolmanınyollarıbarədə
məlumatveriblər.

***
SabirabadRMİŞirvanŞəhərTarixDiyarşü

naslıq Muzeyində “Gəlin, gələcəyimizi qoru
yaq!”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirinkeçirilməsin
dəməqsədsağlamgəncnəslinyetişdirilməsi,
narkomaniyayaqarşımübarizəvəgənclərara
sındatəbliğatişlərininaparılması,həmçininmilli
şüuruninkişafetdirilməsivəvətənpərvərlikhiss
lərininaşılanmasıdır.

***
AğstafaRMİAğstafaDövlətRəsmQalere

yasında“ƏhmədCavadmüstəqilliyintərən
nümçüsüdür”başlıqlı tədbirkeçirilib. İstiqlal
şairinin130 illiyimünasibətilə keçirilən təd
birdə qalereyanın baş fondmühafizi Naibə
MusayevaçıxışedərəkƏhmədCavadınya
radıcılığıhaqqındagenişsöhbətaçıb.
Qazax Dövlət Rəsm Qalereyasında isə

XurşidbanuNatəvanın(18321897)190illiyi
nəhəsrolunmuş“Xeyriyyəçiqadın”adlıtəd
birkeçirilib.Tədbirdəqalereyanınəməkdaşla
rı,dərnəküzvlərivəmədəniyyətişçiləriiştirak
ediblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin6say

lıGənclərKitabxanafilialı“Gəncədəerməni
terrorunun izləri” başlığı altında ekskursiya
təşkiledib.EkskursiyadaİsmətQayıbovadı
naGəncə şəhər 1 saylı tamortaməktəbin
şagird və müəllim kollektivi, kitabxananın
fəaloxucularıiştirakediblər.

Samux rayon Mədəniyyət Mərkəzində
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nüma
yəndəsi, böyük şair, tanınmış maarifçi və
ictimaixadimƏhmədCavadın (18921937)
130illikyubileyinəhəsredilmiştədbirtəşkil
olunub.TədbirdəƏhmədCavadınhəyatvə
yaradıcılığıhaqqındaətrafıməlumatverilib.
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