
30 avqust 2017-ci il, çərşənbə 5

Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı getdikcə artır 
 � Prezident İlham Əliyevin artıq ənənəvi hal alan regionlara 

səfərləri sayəsində bölgələrdə sosial infrastruktur müasirləşib, aqrar 
sektor və sənayenin inkişafında yeni mərhələ başlanıb. Rayonlarda kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin yaradılması 
geniş vüsət alıb. 40 aqropark kompleksinin yaradılmasının nəzərdə 
tutulması və uğurlu icrası respublikada ərzaq təhlükəsizliyini təmin 
edilməsinə, əhalinin etibarlı kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatının 
yaxşılaşmasına və yüksək standartlarla istehsal olunan məhsulların 
xarici bazarlara göndərilməsinə real zəmin yaradıb. 

Cari ilin 6 ayında kənd təsərrüfatı 
məhsulları ixracının ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 40 faiz artması da 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində 
yaxın gələcəkdə daha böyük nəticələrin 
əldə olunacağından xəbər verir. Hazırda 
istehsal olunan məhsulların “Made in 
Azerbaijan” brendi ilə xarici bazarlara 
çıxarılması da Azərbaycan brendinin 
dünyada tanınmasına xidmət edir. 

İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac 
icmalı”nın avqust ayı sayında qeyd edilir 
ki, cari ilin 7 ayında qeyri-neft sektoru 
üzrə 855 milyon ABŞ dolları dəyərində 
mal ixrac olub. İxrac əməliyyatlarında 
1333 subyekt iştirak edib. Bu dövrdə 
qeyr-neft məhsullarının ixrac edildi-
yi ölkələrin siyahısında ilk beşlikdə 
Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, İsveçrə və 
Türkmənistanın adı var.

Yeddi aylıq məlumatlarının 
təhlilindən aydın olub ki, bu ilin 7 ayı 
ərzində ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə pambıq lifi ixracı 8,3 dəfə, 
çay 60 faiz, meyvə-tərəvəz 42 faiz artıb.

2017-ci ilin iyul ayında isə “Azex-
port.az” portalına ilk dəfə Qətər, 
Tanzaniya və Ekvador kimi ölkələrdən 
sifarişlər daxil olub. İyul ayının 
sifarişlərini məhsullar üzrə təhlil etdikdə 
aydın şəkildə görünür ki, qeyri-neft 
sektorunda istehsal olunan müxtəlif 
məhsullara - fındıq ləpəsi, şərab, tütün, 
göbələk, konservləşdirilmiş inək əti, 
quru süd, toyuq yumurtası, dondurulmuş 
toyuq əti, albalı şirəsi, mahlıc, pambıq 
linti, alma və kərə yağına tələbat böyük-
dür.

Bu məhsullar içərisində mahlıc, 

pambıq linti, alma, fındıq ləpəsi və toyuq 
ətinə müxtəlif ölkələrdən daxil olan 
sifarişlərin hər birinin dəyəri ayrı-ayrılıq-
da bir milyon ABŞ dollarını keçib. 

Mütəxəssislərin fikrincə, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının müasir innova-
siya və elmi əsaslarla istehsalı, emalı və 
ixracı yaxın gələcəkdə regionlarda işsiz-
lik problemini aradan qaldıracaq, ölkənin 
ərzaq təminatını reallaşdıracaq və ixrac 
mallardan valyuta axını manatın gücünü 
daha da artıracaq. Bu da ümumilikdə 
respublika iqtisadiyyatının inkişafı və 
insanların yaxşı yaşamasının təminatı 
deməkdir.

Hazırda qeyri-neft sektorunun 
mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatının 
inkişafı ilə bağlı strateji hədəflərin 
müəyyənləşdirilməsi və institusional 
dəyişikliklərin həyata keçirilməsi, dövlət 
dəstəyinin gücləndirilməsi bu sahənin 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinin 
güclü təməlini qoyub. “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2014-2018-
ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın yerinə yetirilməsi aqrar 
sektorda istehsalın artırılmasına, kənd 
təsərrüfatı istehsalçılarının qarşılaşdığı 
problemlərin həllinə, bu sahənin ixrac 
imkanlarının gücləndirilməsinə müsbət 
təsir göstərib. Bununla yanaşı, respubli-
kanın ayrı-ayrı bölgələrində aqroparkların 
yaradılması da prosesin dinamik xarakter 
almasını şərtləndirib. 

Xatırladaq ki, belə müəssisələrdən 
biri “Şəmkir Aqroparkı”dır. Onun təməli 
2014-cü ildə qoyulub və nəzdində 
qurulan Logistika Mərkəzinin isə bu il 
avqustun 20-də dövlət başçısının iştirakı 
ilə açılışı olub. 

Ümumi dəyəri 100 milyon manatdan 
çox olan “Şəmkir Aqroparkı”nda həyata 
keçirilən layihələrə İqtisadiyyat Nazirli-
yinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 
tərəfindən 22,7 milyon manat dövlətin 
güzəştli krediti verilib.

Logistika Mərkəzinin ərazisi 12,3 
hektar, uzunluğu 254, eni isə 141 metr-
dir. İstehsal sahəsi 3,9 hektar ərazini 
əhatə edir. Burada Fransanın tanınmış 
şirkətlərindən birinin meyvələri ölçüsünə, 
rənginə, zədəliyinə görə çeşidləyən və 
qablaşdıran avadanlıqları quraşdırılıb. 
İri ölçülü meyvələri çeşidləyən avadan-
lıqların gücü saatda 50 ton, kiçik ölçülü 
meyvələri çeşidləyən avadanlıqların gücü 
isə saatda 2 tondur. İstehsal sahəsində, 
eyni zamanda, 200 ton məhsul qəbul edə 
biləcək 2 terminal, 120 ton hazır məhsulu 
yola sala bilən 1 terminal mövcuddur. 

“Şəmkir Aqroparkı”nın Logistika 
Mərkəzində müasir avadanlıqlarla təchiz 
edilmiş laboratoriya fəaliyyət göstərir. 
Burada meyvə və tərəvəzlərin keyfiyyəti, 
toksikliyi, bakterioloji və mikrobioloji 
göstəriciləri üzrə analizlər aparılır. Logis-
tika Mərkəzində meyvə və tərəvəzlərin 
çeşidlənməsi, qablaşdırılması və soyu-
ducu kameralarda saxlanılması müasir 
standartlara uyğun olmaqla mühüm 
texnoloji proseslərdən keçirilərək aparılır. 
Bu zaman laboratoriya təhlilləri nəzərə 
alınır, sonra məhsul xüsusi hidroşoklama 
qurğusundan keçirilir. Nəticədə məhsulun 
çeşidlənməsi və qablaşdırılması zamanı, 
həmçinin soyuducu kamerada temperatur 
fərqində zədə alması minimuma endirilir.

Mütəxəssislərin qənaətinə görə, 
regionlarda bu cür arqoparkların yaradıl-
ması, bu çərçivədə müxtəlif beynəlxalq 
layihələrin həyata keçirilməsi ölkənin 
ixrac potensialının artırılmasında və 
coğrafiyasının genişləndirilməsində, milli 
brendlərin yaradılmasında, kiçik və orta 
fermerlərin innovativ qabiliyyətinin artı-
rılmasında, proqressiv metodların geniş 
tətbiqində, istehsalçı, emalçı və istehlakçı 
arasında inteqrasiya münasibətlərinin 
formalaşmasında, yüksək məhsuldarlığın 
əldə olunmasında, aqrar sahədə ixtisaslı 

kadrların hazırlanmasında və yeni iş 
yerlərinin açılmasında əhəmiyyətli rol 
oynayacaq. 

Aqroparkların yaradılması və inkişafı 
fermerlərə məsləhət, texniki, aqroservis 
və logistika xidmətlərinin göstərilməsinə, 
toxum, şitil, ting, dərman və gübrə ilə 
təmin olunmasına, kiçik fərdi istehsalçı 
səviyyəsindən genişmiqyaslı aqrar sənaye 
istehsalına keçidin, xarici bazarlara 
sabit və etibarlı çıxışın təmin edilməsinə 
şərait yaradacaq. “Şəmkir Aqroparkı” bu 
baxımdan Azərbaycanın qərb regionunun 
ixrac imkanlarının genişləndirilməsində 
mühüm rol oynayacaq. Aqropark ölkənin 
ixrac əməliyyatları ilə məşğul olan aparıcı 
logistik mərkəzləri ilə əməkdaşlıq edəcək, 
yerli məhsulların “Made in Azerbaijan” 
brendi ilə ixracını və xaricdə yerləşən əsas 
istehlakçılara çatdırılmasını, eləcə də daxi-
li bazara çıxarılmasını təmin edəcək.

Ölkədə ixrac potensialının 
güclənməsində Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə bu il iyulun 14-də 
təsdiqlənən “Azərbaycan Respublika-
sında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının 
inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı” da mühüm rol oyna-
yacaq, respublikamızda aqrar sektorun 
inkişafına əlavə təkan verəcək.

Kənd təsərrüfatında kooperasiyanın 
inkişafı Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
qəbul olunan siyasi qərarlar əsasında 
həyata keçirilən aqrar islahatların müasir 
mərhələsində prioritet vəzifələrdən biri 
kimi müəyyənləşdirilib. Belə ki, dövlət 
başçısının müvafiq tapşırıqlarının icrası 
çərçivəsində Azərbaycanda dayanıqlı 
əsaslara malik kənd yerlərinin inkişafı 
və ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin təmin 
edilməsi siyasəti çərçivəsində bütövlükdə 
kənd təsərrüfatı kooperasiyasının 
inkişafı, o cümlədən kənd təsərrüfatı 
kooperativləri şəbəkəsinin formalaşdırıl-
ması baxımından əlverişli biznes mühiti-
nin yaradılması istiqamətində kompleks 
islahatların aparılmasına başlanılıb.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

“Sağlam uşaq – sağlam gələcək”
 � Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf 

İctimai Birliyi və Səhiyyə Nazirliyinin Mərkəzi 
Neftçilər Xəstəxanasının birgə təşkilatçılığı ilə 
xəstəxananın kardioloji poliklinika şöbəsində avqustun 
26-da uşaqların pulsuz ümumi müayinəsi üzrə 
ümumrespublika “açıq qapı” həftəsi start götürəndən 
bir neçə gün sonra, Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti 
də “Sağlam uşaq sağlam gələcək” devizi ilə layihəyə 
qoşulmuşdur. 

Mərkəzi Neftçilər 
Xəstəxanası ilə icra 
hakimiyyətinin birgə təşəbbüsü 
əsasında keçirilən aksiyada 
rayonun aztəminatlı ailələrindən 
olan 100-dən çox azyaşlı uşaq 
tibb müəssisəsinin kardioloji 
poliklinika şöbəsində yüksək 
ixtisaslı həkimlər tərəfindən ən 
müasir tibbi avadanlıq vasitəsilə 
müayinədən keçiriləcək, üzə çı-
xarılan xəstəliklərdən asılı olaraq, 
müalicə kursu yazılacaq və ya 
cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olarsa 
güzəştli əməliyyat üçün qeydiyya-
ta götürələcək.

Aksiyanın ilk günü Xətai 
Rayon İcra Hakimiyyətinin rəhbər 
işçiləri ilə birlikdə uşaqların 
müayinə prosesini izləmək üçün 
kardioloji müayinə və diaqnostika 
şöbəsində olduq. İcra hakimiyyəti 
başçısının müavini Jalə Abdıye-
va aksiyanın əhəmiyyəti barədə 
məlumat verərək qeyd etdi ki, 
Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası ilə 
Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti son 
illər sosial dəstəyə ehtiyacı olan 
rayon sakinləri üçün bu qəbildən 
olan aksiyaları tez-tez həyata  
keçirir. Əlbəttə, Heydər Əliyev 
Fondu və onun prezidenti, 
ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın, fon-
dun vitse-prezidenti Leyla xanım 
Əliyevanın həyata keçirdikləri 
çoxsaylı humanitar aksiyalar 
bu işdə bizim üçün bir nümunə 
olmuşdur. Çünki Heydər Əliyev 
Fondu fəaliyyətə başladığı gündən 
Mehriban xanımın dəstəyi ilə 
xüsusilə səhiyyə sahəsində saysız-
hesabsız aksiyalar, ölkəmizin sağ-
lam gələcəyinin təmin edilməsinə 

ünvanlanan bir çox iri layihələr 
həyata keçirilmişdir. Fondun 
talassemiya və şəkərli diabet 
xəstəliklərindən əziyyət çəkən 
uşaqların yüksək tibbi avadanlıq-
larla müayinəsinin və keyfiyyətli 
müalicəsinin təşkili layihələri, 
ciddi ürək qüsuru olan minə yaxın 
uşağın pulsuz əməliyyat edilməsi 
buna əyani sübutdur. 

Fondun dəstəyi ilə Mərkəzi 
Neftçilər Xəstəxanasında 
aztəminatlı ailələrin anadangəlmə 
ürək qüsuru olan uşaqları üçün bir 
neçə dəfə belə pulsuz aksiyalar 
keçirilib. Bu il Xətai Rayon İcra 
Hakimiyyəti də qərara gəldi ki, 
Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası ilə 
birlikdə “Sağlam uşaq – sağlam 
gələcək” devizi altında fondun 
bu layihəsinə dəstək versin. Bu 
təşəbbüslərin hər biri Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin xal-
qımızın sağlam gələcəyi naminə 
həyata keçirdiyi islahatlara kiçik 
bir dəstəkdir. 

Kardialoji müayinə şöbəsinin 
qarşısındakı dəhliz tədricən 
azyaşlı uşaqlarla dolurdu. 
Valideynlərə yaxınlaşıb aksiya 
ilə bağlı fikirlərini öyrənmək 

istədik. Xətai rayon sakini Sevda 
Bayramovanın irəli çıxmasın-
dan görünürdü ki, deməyə sözü 
çoxdur. Əlindən tutduğu 7-8 
yaşlı uşağı göstərib deyir: Bu 
mənim nəvəmdir. Buna həyat 
bəxş edən göydə Tanrı, yerdə 
Mehriban xanım Əliyevadır. 
Uşaq anadangəlmə ürək qüsu-
rundan çox əziyyət çəkirdi və elə 
burada Heydər Əliyev Fondunun 
pulsuz müayinə aksiyası zamanı 
həkimlər ləngimədən əməliyyata 
ehtiyac olduğunu bildirmişdilər. 
Təbii ki, yenə ölkəmizin Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın böyük xeyirxahlığı, 
humanizmi köməyimizə çatdı. 
Sağ olsun, nəvəmin sağlamlığı 
üçün dəstəyini əsirgəmədi. İndi 
təkrar müayinəyə gətirmişəm... 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin, Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın ün-
vanına minnətdarlıq və alqış dolu 
ifadələri Xətai rayon sakinləri 

Nazilə Rəsulovadan, Mənzər 
Həsənovadan və başqalarından da 
eşitdik. 

Kardioloji müayinə və diaq-
nostika şöbəsinin müdiri, tibb üzrə 
fəlsəfə doktoru Hikmət Ağayev 
və həkim Nəsimi Cabbarovun 
diqqəti isə körpə Sevincin ürək 
müayinəsində idi. Nəsimi həkim 
körpənin anasına ara-sıra suallar 
verir, uşağın narahatlığının məhz 
ürək qüsuru ilə bağlı olub-olma-
dığını dəqiqləşdirməyə çalışırdı. 
Müayinə Sevincin ürəyində 
ciddi bir qüsurun olmadığını 
göstərdiyindən həkimin də üzünə 
təbəssüm qondu. “İntensiv tera-
piya ilə hər şeyi yoluna qoymaq 
olar. Pəhrizinə isə diqqət edin”,– 
deyə həkim müalicə yaza-yaza 
körpənin anasına təlimatlarını 
verdi...

Beləcə, aksiya hələ bir neçə 
gün davam edəcək, millətin, 
xalqın sağlam gələcəyi naminə 
uşaqların sağlamlığına diqqət və 
qayğı göstəriləcəkdir. 

İlqar RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan mədəniyyətinin bugünkü sürətli 
inkişafı davamlı dövlət dəstəyinin nəticəsidir

 � Ölkəmizdə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar 
bütün sahələrdə olduğu kimi, mədəni həyatımızın zənginləşməsinə 
də geniş imkanlar yaratmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin uğurla 
həyata keçirdiyi mədəniyyət siyasəti bu gün mədəniyyətimizin 
hamisi Prezident İlham Əliyev tərəfindən davamlı olaraq həyata 
keçirilməkdədir. Ölkə rəhbəri hakimiyyətə gəldiyi ilk vaxtlardan 
milli mədəniyyətimizin inkişafı, təbliği və dünyaya inteqrasiyasına 
dövlət dəstəyi gücləndirilmiş, mədəniyyət və incəsənətin əsas 
sahələrinin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları böyük uğurla 
həyata keçirilmiş və bu gün də mədəni həyatımız zənginləşməkdə 
davam edir.

Mədəniyyət sahəsində fəaliyyət 
göstərdiyimə görə Prezidentimi-
zin diqqət və qayğısının bu sahədə 
fəaliyyət göstərən insanlar tərəfindən 
necə məmnunluqla qarşılandığının 
şahidiyəm. Mədəniyyətin inkişa-
fı, bu sahədə çalışanların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların 
əməkhaqlarının artırılması, yaradı-
cı insanlara fəxri adların verilməsi 
ilə bağlı cənab Prezident indiyədək 
600-dən çox sərəncam imzalamışdır. 
Mədəniyyət işçiləri Prezident təqaüdü 
alır, mükafatlara layiq görülür, 
mənzillə təmin olunurlar. 

“Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Konsepsiyası”nın qəbul 
edilməsi mədəniyyət sahəsində 
uğurlu inkişafa və nailiyyətlərə zəmin 
yaratmışdır. Son illər həyata keçiril-
miş böyük investisiya proqramları 
çərçivəsində paytaxtda və regionlar-
da bir sıra mədəniyyət mərkəzləri, 
kitabxanalar, tarix-diyarşünaslıq 
muzeyləri, musiqi və incəsənət 
məktəbləri, teatr binaları, konsert-ta-
maşa salonları, rəsm qalereyaları tiki-
lib istifadəyə verilmiş və onlar müasir 
tipli avadanlıqlarla təchiz olunmuş-
dur. Mədəniyyət müəssisələri yenidən 
qurulmuş, milli-mədəni irsimizin 
qorunması, tarixi abidələrimizin 
bərpası, incəsənətin müxtəlif 
növlərinin dünyaya inteqrasiyası 
sahəsində əsaslı nailiyyətlər qaza-
nılmışdır. Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamları ilə mədəniyyətin bütün 
sahəri üzrə qəbul olunmuş dövlət 

proqramları uğurla icra olunaraq 
bu sahənin inkişafına güclü stimul 
yaratmışdır.

Prezident İlham Əliyevin im-
zaladığı “Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
strukturunun təkmilləşdirilməsi 
haqqında” sərəncamı bütövlükdə, 
mədəniyyət sahəsinin idarə edilməsi 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
sahəsində əsaslı islahatların apa-
rılmasına, mövsud imkanlardan və 
potensialdan daha səmərəli istifadəyə 
gözəl şərait yaratmışdır.

 Elə bu yaxınlarda ölkə Preziden-
tinin “Azərbaycan Respublikasında 
mədəniyyət sahəsinin inkişafına 
dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncamı mədəniyyətə dövlət qayğı-
sının yeni nümunəsidir. Sərəncamda 
deyilir: “Son illər ərzində mədəniyyət 
sahəsində böyük investisiya proq-
ramları həyata keçirilmiş, paytaxtda 
və regionlarda bir sıra mədəniyyət 
mərkəzləri, teatr binaları, konsert-ta-
maşa salonları, rəsm qalereyaları tiki-
lib istifadəyə verilmiş, habelə mövcud 
obyektlərin müasir standartlara uyğun 
təmiri, maddi-texniki bazasının 
gücləndirilməsi, muzey fondlarının 
komplektləşdirilməsi və ekspozisiya-
ların zənginləşdirilməsi istiqamətində 
bir sıra işlər görülmüşdür.” 

 Sərəncamda qeyd olunduğu 
kimi, bu sahəyə dövlətin xüsusi 
qayğısının nəticəsidir ki, milli-
mənəvi dəyərlərimizdən olan Novruz 

bayramı, muğam və aşıq sənətləri, 
eləcə də xalça sənəti UNESCO-nun 
Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorun-
ması üzrə Reprezentativ Siyahısına 
daxil edilmiş, ölkəmiz Qeyri-Mad-
di Mədəni İrsin Qorunması üzrə 
Hökumətlərarası Komitəyə üzv seçil-
mişdir. Bundan başqa, Azərbaycanın 
möhtəşəm abidələri – Qobustan Milli 
Tarixi-Bədii Qoruğu və “İçərişəhər”  
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
UNESCO-nun Ümumdünya İrsi  
Siyahısına daxil edilmişdir.

Mədəniyyətimizə dövlət 
dəstəyinin güclənməsi milli-mənəvi 
dəyərlərimizin etibarlı mühafizəsinə 
və beynəlxalq miqyasda təbliğinə 
də əhəmiyyətli şərait yaratmışdır. 
Xarici ölkələrdə keçirilən mədəniyyət 
tədbirlərində tez-tez iştirak edirəm. 
Qürurverici haldır ki, bu ölkələrdə 
Azərbaycan mədəniyyətinə, mənəvi 
dəyərlərimizə maraq sürətlə art-
maqdadır. Bu da onun əlamətidir ki, 
bizim mədəniyyətimiz bəşəri ideya-
lardan qaynaqlanır.

Həqiqətən, Azərbaycanın mədəni 
həyatında bu gün güclü canlanma var. 
Milli mədəniyyətimiz, sözün həqiqi 
mənasında, beynəlxalq aləmdə tanınır 
və sevilir. Bu inkişafda Azərbaycanın 

Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Meh-
riban xanım Əliyevanın müstəsna 
xidmətlərini xüsusi vurğulamalı-
yıq. Heydər Əliyev Fondunun və 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi-
nin təşkilatçılığı ilə əsası qoyulan 
“Muğam aləmi” Beynəlxalq Muğam 
Festivalı (2009), Qəbələ Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı (2009), Üzeyir 
Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festi-
valı (2010) artıq ənənəyə çevrilərək, 
müasir mədəniyyət tariximizə yeni 
səhifələr yazmışdır. Həmçinin Bakı 
Caz Festivalı, Beynəlxalq Rostro-
poviç Musiqi Festivalı, “İpək Yolu” 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Qara 
Qarayev Müasir Musiqi Festivalı, 
Vokalçıların Bülbül adına beynəlxalq 
müsabiqəsi müxtəlif ölkələrdən tanın-
mış ifaçıları, kollektivləri bir araya 
gətirən, dünya musiqi xəritəsində 
Azərbaycanın adını tanıdan layihələrə 
çevrilmişdir. 

Mən tez-tez xarici ölkələrdə 
beynəlxalq kitab sərgi-
yarmarkalarında oluram və burada 
Heydər Əliyev Fondunun nəşr 
etdiyi kitablara sərgi iştirakçılarının 
marağının və heyranlığının şahidi 
oluram. Bu kitablar həm qeyri-adi 

bədii tərtibata malik oldu-
ğuna, həm də Azərbaycan 
mədəniyyətinin zənginliyini 
və inkişaf səviyyəsini nümayiş 
etdirdiyindən sərgi iştirakçıları 
tərəfindən böyük maraqla qar-
şılanır. Bu nəşrlərin hər birində 
Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın dəsti-xətti, mədəni 
dəyərlərimizə və mənəvi 
sərvətlərimizə qayğısı və böyük 
sevgisi, onların beynəlxalq 
aləmdə təbliğinə böyük diqqəti  
aydın hiss olunur və dərk edilir. 

Son illər çalışdığım 
kitabxana işi sahəsinə də 
dövlətimiz xüsusi qayğı və 
diqqət göstərir. Bu sahədə 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
2008-ci il oktyabrın 6-da imzala-
nan "Azərbaycan Respublikasında 
kitabxana-informasiya sahəsinin 
2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə 
Dövlət Proqramı" Azərbaycan 
kitabxana işi tarixində öz məzmunu, 
əhatə dairəsi, konkretliyi, kitabxana 
işinin məqsəd və vəzifələrini dürüst 
əks etdirən mükəmməl bir sənəd idi. 
Burada kitabxanaların ümumaçıq 
olmasını, inkişaf istiqaməti, maddi-

texniki bazanın möhkəmlənməsi, 
kitabxana xidmətinin planauyğun 
elmi əsaslar üzərində qurulması, 
dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi 
məsələləri öz əksini tapmışdır. Bu 
proqramın həyata keçirilməsi ilə 
ölkənin kitabxana- informasiya 
şəbəkəsi əsaslı şəkildə yenilənmiş, 
kitabxanaların informasiya texno-
logiyalarından istifadə etməsinə 
geniş imkanlar yaradılmış, elektron 
kataloqlar, elektron kitabxanalar 
yaradılmışdır. Azərbaycan Milli 
Kitabxanasının maddi-texniki bazası 
xeyli möhkəmləndirilmiş, kitab-
xana-biblioqrafiya proseslərinin 
avtomatlaşdırılması istiqamətində 
əhəmiyyətli addımlar atılmış, oxucu-

ların kitabxanaya yazılışı, kitabların 
sifarişi və oxuculara verilişi də daxil 
olmaqla, bütün xidmət prosesləri 
tam avtomatlaşdırılmış, virtual kitab 
sifarişi, virtual biblioqrafik xidmət, 
virtual metodik xidmət, lokal internet 
şəbəkəsi və ondan istifadə zalları 
yaradılmışdır. 

2013-cü ildə Prezidentin imza-
ladığı “Azərbaycan Milli Kitabxana-
sının 90 illik yubileyinin keçirilməsi 
barədə” sərəncamına uyğun olaraq 

Milli Kitabxana dünyanın ən müasir 
tələblər səviyyəsində oxuculara 
xidməti həyata keçirən kitabxanaları 
səviyyəsinə qaldırılmışdır. 2013-
cü ildə Milli Kitabxananın 90 illik 
yubileyi mərasimində iştirak etmək 
üçün Bakıya gələn dünyanın 60-a 
yaxın ölkəsinin milli kitabxana 
direktorlarının Prezident tərəfindən 
qəbul olunması, Milli Kitabxananın 
yubileyinin keçirilməsi barədə xüsusi 
sərəncam imzalaması, kitabxana-
mızın 17 nəfər əməkdaşının orden 
və medallarla, fəxri adlarla təltif 
olunması barədə sərəncamlar verməsi 
milli sərvətlərimizin etibarlı saxlanc 
yeri, mənəviyyat və elm məbədi olan 
Milli Kitabxanamıza böyük qayğı-
nın və diqqətin bariz nümunəsidir. 
Bu gün kitabxanamız dünyanın ən 
iri və zəngin milli kitabxanaları ilə 
səmərəli əməkdaşlıq edir, Beynəlxalq 
kitab mübadiləsi sahəsində ölkəmizin 
zəngin təcrübəsi vardır.

Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyi mədəniyyət siyasətinin həyata 
keçirilməsində əhəmiyyətli layihələr 
reallaşdırır. Cənab nazir Əbülfəs 
Qarayevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən bu layihələr milli-mənəvi 
sərvətlərimizin mühafizəsinə, 
mədəniyyət sahəsinin idarəetmə 
strukturunun təkmilləşdirilməsinə, 
mədəniyyət müəssisələrinin maddi-
texniki bazasının möhkəmlənməsinə, 
mədəni xidmətlərinin müasir dövrün 
tələblərinə uyğunlaşdırılmasına ün-
vanlanmışdır. Bu gün tam əminliklə 
deyə bilərik ki, ölkə Prezidentinin 
mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı son 
sərəncamı bu sahənin inkişafına güc-
lü stimul yaradacaq, onun maddi-tex-
niki bazası daha da möhkəmlənəcək, 
Azərbaycanımız sivil ölkələr srasında 
özünə layiqli yer tutacaq.

Kərim TAHİROV,  
 M.F. Axundzadə adına Milli 

Kitabxananın direktoru,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

professor

Öz mədəniyyətini qoruyan dövlətlər həm hörmətə 
layiqdir, eyni zamanda, daha böyük uğurlar qazanır. 
Bax, biz o dövlətlərdənik. Bizim mədəniyyətimiz qürur 
mənbəyimizdir.

           İlham ƏLİYEV  
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


