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 � Bu günlərdə Milli İncəsənət 

Muzeyinin 3-cü korpusunun əsaslı təmir və 
yenidənqurmadan sonra açılış mərasimini 
keçirdik. Bizim üçün əlamətdar olan bu idi 
ki, mərasimdə cənab Prezident İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyeva iştirak edirdilər. Bu, muzeyimizin 
kollektivinə göstərilən böyük etimaddır. 

Məlumat üçün bildirim ki, 
Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyi respublikamızda 
bəşəri və milli incəsənət 
əsərlərinin kompleks toplan-
dığı yeganə muzeydir. O, 
XIX əsrin sonlarında inşa 
edilmiş iki memarlıq abidəsini 
birləşdirən və müasir üslubda 
inşa edilmiş üçüncü korpus-
dan ibarət geniş ərazini əhatə 
edir. Ərazisinin genişliyi, ötən 
dövrdən bu günümüzədək, 
eləcə də, bütün növ incəsənət 
nümunələrinin silsiləli şəkildə 
nümayişini həyata keçirən 
vahid kompleksdir. 

Azərbaycan Milli 
İncəsənət Muzeyi Xalq Ko-
missarları Şurasının 31 mart 
1936-cı il tarixli 264 nömrəli 
qərarı ilə təşkil edilmişdir. 
Muzey yarandığı illərdə 
Tarix Muzeyi və Nizami adına 
Ədəbiyyat Muzeyinin binala-
rında fəaliyyət göstərmişdir. 
Muzey 1951-ci ildən Niyazi 
küçəsi, 9 ünvanında yerləşən 
– 1891-1893-cü illərdə 
Bakının baş memarı, alman 

mühəndisi Nikolay fon der 
Nonne tərəfindən fransız qrafı 
De Bur üçün klassik Borokko 
üslubunda tikilmiş tarixi bina-
ya köçürülmüşdür. “De Burun 
malikanəsi” kimi tanınan bina 
1951-ci ildən Azərbaycan 
Milli İncəsənət Muzeyinə 
məxsusdur. 

Təşkil olunduğu gündən 
Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyi hər zaman tərəqqi 
etmiş, Bakı muzeyləri ara-
sında öz kolleksiyasının 

məzmununa, zənginliyinə 
və coğrafi arealına görə 
birincilərdən olmuşdur. 
Lakin muzeyimizin bugün-
kü nailiyyətləri, şübhəsiz 
ki, dövlətimiz tərəfindən 
göstərilən qayğının nəticəsidir. 
Hazırda muzeyin kollek-
siyasında 18 mindən ar-
tıq əsər mühafizə edilir. 
İncəsənətimizin, xüsusilə 
də, muzeyin inkişafı naminə 
dövlət başçımız cənab İlham 
Əliyev və Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban 

xanım Əliyeva tərəfindən 
göstərilən daimi qayğı göz 
önündədir. Prezidentimizin 
göstərişi ilə muzeyin əsas 
korpus binalarında aparılan 
təmir-bərpa işləri nəticəsində 
eksponatların dünya 
standartlarına və muzey 
tələblərinə cavab verən ən 
müasir avadanlıqlarla təmin 
edilmiş saxlanclarda qorun-
ması, mühafizə edilməsi, 
dünya şöhrətli muzeylər 

səviyyəsindəki dizayn 
tərtibatlı ekspozisiya zalla-
rında nümayişi, ən müasir 
avadanlıqlarla təchiz edilmiş 
elektron bələdçilər, multimedia 
proqramları vasitəsilə təbliği 
xüsusi diqqətin nəticəsidir. 
Dövlətimiz tərəfindən muzeyə 
göstərilən diqqət onunla 
təsdiq oluna bilər ki, hörmətli 
Prezidentimiz cənab İlham 
Əliyev və birinci xanım 
 Mehriban Əliyeva son illər 
keçirilən müxtəlif beynəlxalq 

miqyaslı tədbirlərdə və bina-
ların bərpa-təmir işlərindən 
sonrakı açılış mərasimlərində 
dəfələrlə muzeyin ziyarətçiləri 
olmuş, öz yardımlarını 
əsirgəməmişlər. 

Muzeyə 2011-ci il iyunun 
10-da Milli Muzey statusu 
verilmişdir. 

Qeyd edim ki, zaman 
ötdükcə muzeyin binasında 
bərpa və təmir işlərinin aparıl-
masına ehtiyac yaranmışdır. Bu 
səbəbdən 2014-cü ildə binada 
təmir işlərinə başlanılmış və bu 
gün biz öz sevincimizi bütün 
həmvətənlərimizlə bölüşürük. 

Bərpa-təmir işlərinə başla-
mazdan əvvəl muzey binasın-
da xüsusi tədqiqat aparılıb. Bi-
nanın fiziki və texniki vəziyyəti 
öyrənilib. Tarixi əhəmiyyətli bu 
memarlıq abidəsinin tavan və 
divarlarında mövcud yapma 
rəsm bəzək və digər işlər ilkin 
vəziyyətə gətirilib. Memar-
lıq və bəzək elementləri 
təmizlənib, bərkitmə işləri 
yerinə yetirilib. Uzun illər 
ərzində cari təmir işləri apar-
maqla tavan və divarlarda 
yeddi qat üst-üstə vurulan 
boya xüsusi texnologiya ilə 
təmizlənərək birinci rəng qatı 
müəyyən edilib. Əsas giriş qa-
pıları və bir çox daxili qapılar 
təmizlənərək bərpa olunub. 
Milli İncəsənət Muzeyində 
yeni yaradılan şərait sərgi zal-
larında yerləşdirilən əsərlərin 
bütün təsiredici amillərdən 
– nəmişlik, temperatur, ultra 
şüalar və digər amillərdən qo-
runmasını və təhlükəsizliyini 
təmin edir, bununla bərabər, 
muzeyə gələn insanların 

rahatlığına, eyni zamanda, 
baxdıqları əsərlərdən zövq 
almalarına şərait yaradır.

Yeni korpusun açılışı 
muzeyimizin son illər qa-
zandığı ən böyük uğurdur. 
Bu, hörmətli Prezidentimizin 
yüksək səviyyədə xalqımıza, 
mədəniyyətimizə, incəsənətə 
göstərdiyi diqqət və qayğının 
təcəssümüdür. Yeni korpusun 
ümumi sahəsi 2500, ekspozi-
siya sahəsi isə 1550 kvad-
ratmetrdir. Burada bütünlüklə 
Avropa incəsənəti nümayiş 
olunur. Dünya təsviri və tətbiqi 
sənətinin bütün növlərini 
yetərincə dolğun şəkildə əks 
etdirən ekspozisiyada Qərbi 
Avropa, Rusiya, İslam, Şərq 
ölkələri incəsənətinin çeşidli 
örnəklərini görmək müm-
kündür. Ekspozisiya zalı iki 
mərtəbədən ibarətdir. Dövlət 
başçımızın göstərdiyi qayğı 
sayəsində muzeyin imkanları 
daha da genişlənib. 

Biz mərasimdə cənab 
Prezidentin verdiyi tövsiyələr 
və tapşırıqları diqqətlə 
dinlədik. Söz yox ki, bunlar 
gələcək fəaliyyətimizə güclü 
stimul verəcək. Mədəniyyət və 
incəsənətimizi qoruyub, təbliğ 
edən kollektivimizin üzvləri 
üçün bu hadisələri yaşamaq 
böyük şərəfdir.

Çingiz FƏRZƏLİYEV,  
Azərbaycan Milli 

İncəsənət Muzeyinin 
direktoru, Əməkdar 

incəsənət xadimi, 
professor 

Kollektiv dövlət dəstəyini 
yüksək qiymətləndirir

Təhsil dövlət siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindəndir

 � Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyev hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan ölkədə təhsilin 
inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Dövlət başçısı 2004-
cü ilin avqust ayında orta ümumtəhsil məktəblərinin 
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə 
təmin edilməsi proqramını təsdiq edən sərəncam 
imzalamışdır. Ümumiyyətlə, hakimiyyətdə olduğu 
dövrdə təhsillə bağlı 20-dən çox dövlət proqramının 
qəbul edilməsi ilə bağlı sərəncam vermişdir.

Dövlətimizin təhsillə 
bağlı qəbul etdiyi proq-
ramlar sahənin inkişafına 
davamlı xarakter verməklə, 
onu dünya standartları 
səviyyəsində qurmağı qar-
şıya məqsəd qoyur. Məktəb 
tikintisi, pedaqoji kadr hazır-
lığı, xüsusi istedada malik 
uşaqların yaradıcılıq poten-
sialının inkişaf etdirilməsi, 
məktəbəqədər təhsilin 
yeniləşdirilməsi, məktəblərin 
müasir avadanlıqla təmin 
olunması, gənclərin xaricdə 
təhsil almaları, texniki peşə 
təhsilinin təkmilləşdirilməsi, 
ali məktəblərin inkişafı və 
s. məsələlərlə bağlı qəbul 
olunmuş proqramların bir 
qismi artıq həyata keçiril-
miş, bəziləri isə reallaşmaq 
üzrədir. 

Bir faktı qeyd etmək 
istəyirəm. Ötən 15 il ərzində 
ölkəmizdə 3200-dən çox yeni 
məktəb binası inşa olun-
muşdur. Cənab Prezident 
dəfələrlə vurğulamışdır ki, 
ölkədə bir dənə də qəzalı 
məktəb qalmayacaq. 

Təhsildə dövlət 
siyasətinin bir istiqaməti 
də müasir tələblərə uy-
ğun dərsliklərin və dərs 
vəsaitlərinin müasir tipli 
tədris proqramlarına uyğun 
hazırlanması məsələsi ilə 
bağlıdır. Aydındır ki, bizim 
dərsliklər əsasən kiril əlifbası 
ilə çap olunan dərs vəsaitləri 
idi. Bu, məsələnin birinci 
tərəfidir. Digər tərəfdən, milli 
dərsliklərin yeni proqram-
lar əsasında hazırlanması 
da vacib məsələdir. Həmin 
problemlər artıq həll olun-
muşdur. Bu gün bütün dərs 

vəsaitləri uşaqlara paylanılır.
Ölkə  Prezidentinin 

sərəncamı ilə təsdiq 
olunmuş “Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın qəbulundan 
ötən müddət ərzində təhsilin 
məktəbəqədər, ümumi, 
peşə, orta ixtisas və ali 
olmaqla, bütün pillələri 
üzrə nəzərdə tutulan 
hədəflərin həyata keçirilməsi 
istiqamətində mühüm işlər 
görülüb. Bunun nəticəsidir 
ki, təhsilin keyfiyyəti artırıl-
mış, müəllimlərin hazırlıq 
səviyyəsi yüksəlmişdir. 

Nəticə olaraq, demək 
istəyirəm ki, ali məktəblərə 
qəbul olunan abituriyentlərin 
sayında xeyli artım nəzərə 
çarpmaqdadır.

Bu yaxınlarda 
Azərbaycan müəllimlərinin 
XV qurultayı keçirildi. 
Prezident İlham Əliyevin 
qurultay iştirakçılarına təbrik 
məktubu müəllimlərin üzərinə 
mühüm vəzifələr qoyur. 
Təbrik məktubunda deyilir: 
“Bilik iqtisadiyyatına keçid 
və ölkənin modernləşməsi 

üçün həlledici amil kimi insan 
kapitalının inkişafını təmin 
edəcək “Azərbaycan Res-
publikasında təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət Strategiyası”nın 
icrasına başlanılmasından 
beş il keçir. Bu müddətdə 
ölkəmizdə müasir təhsil 
quruculuğu istiqamətində 
uğurlu addımlar atılıb. 
Azərbaycan təhsilinin dünya 
təhsil sisteminə inteqrasi-
yası sürətlənib”. Əlbəttə, 
biz müəllimlər yaxşı başa 

düşürük ki, ölkəmizin gələcək 
xoşbəxt taleyinin əsası bu 
gün məktəblərdə qoyulur. 
Azərbaycan müəllimləri 
cənab Prezidentin qurul-
taya məktubunda təhsillə 
bağlı tövsiyələrini həyata 
keçirməyə daim hazır olma-
lıdırlar.

Yəhya ABBASOV,  
Bakıdakı Ə.Ələsgərov 

adına 244 №-li məktəbin 
direktoru, fəlsəfə üzrə 

fəlsəfə doktoru

 Ali Baş Komandanın 
 daim diqqət mərkəzində

 � Respublikamızda hərbi qulluqçuların sosial-məişət 
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən 
tədbirlər ordu quruculuğunun prioritet məsələlərindəndir. 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Sabun-
çu rayonunda hərbçilərə yeni mənzillərin 
verilməsi mərasimində bunu xüsusi vurğu-
layaraq, dövlət tərəfindən hərbçilərə, şəhid 
ailələrinə, Qarabağ əlillərinə göstərilən 
diqqət və qayğıdan, həmçinin gələcəkdə bu 
istiqamətdə daha genişmiqyaslı islahatların 
aparılacağından söz açdı. Ölkə rəhbəri bu il 
dövlət tərəfindən şəhid ailələrinə, Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə 626 mənzil verildiyini, 
gələn il isə həmin göstəricinin ən azı 800-ə 
çatdırılacağını xatırlatdı. 

Bütün qeyd edilənlər onu göstərir ki, 
hərbçilərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması, hərbi şəhərciklərin salınması 
və digər tədbirlər son 15 ildə olduğu kimi, 
bundan sonra da diqqət mərkəzində saxlanı-
lacaqdır. 

Azərbaycanda hərbçilərin sosial şəraitini 
diqqət mərkəzində saxlamaq, onların 
təminatını yüksək səviyyəyə qaldırmaq 
təsadüfi deyil. Çünki belə olmazsa, nə 
qüdrətli ölkədən, nə də güclü ordudan 
danışmağa dəyməz. Bəli, heç kəsə sirr deyil 
ki, dövlət öz dövlətçiliyini, təhlükəsizliyini 
qoruyub saxlamaq üçün, ilk növbədə, 
ordu quruculuğuna xüsusi əhəmiyyət 
verməlidir. Bu məsələ respublikamızda 
yüksək səviyyədə həll edilir. Ona görə ki, 

torpaqlarımızın böyük bir hissəsi Ermənistan 
tərəfindən işğal edilib. Əgər sülh danışıqları 
bir nəticə verməzsə, imkanlar tükənərsə, 
şübhəsiz ki, Azərbaycan  Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin əmri ilə Azərbaycan Ordusu öz 
sözünü deməyə məcbur olacaq. 

Bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan ordu-
su yaxşı bilir ki, bu gün onun qarşısında işğal 
altında olan torpaqları azad etmək vəzifəsi 
dayanır və o, buna qadirdir.

Sonda xatırladım ki, respublikamızda 
ordu quruculuğuna, hərbçilərin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yüksək 
diqqət göstərilməsi büdcə siyasətində 
də özünü qabarıq büruzə verir. Məsələn, 
Azərbaycanın 2019-cu il üçün hərbi büdcəsi 
4 milyard 589,6 milyon manat (2 milyard 705 
milyon ABŞ dolları) təşkil edir. Bu, sosial-
iqtisadi sahədə böyük problemlər yaşayan 
Ermənistanın hərbi büdcəsindən təxminən 4 
dəfə çoxdur.

Bu gün Silahlı Qüvvələrimizdə dövlətin 
qayğısını öz üzərində hiss edən hər bir hərbi 
qulluqçu göstərilən bu diqqət və etimadı 
yüksək döyüş hazırlığına yiyələnməklə doğ-
rultmağa çalışır.

Səbuhi ABBASOV,  
 ekspert

Xalqımız bu qayğını heç vaxt unutmayacaq 
 � Azərbaycan Prezidenti möhtərəm İlham 

Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi 
əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə 
görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə 
üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2018-ci il 19 aprel 
tarixli 1 nömrəli fərmanına əsasən qeyd olunan 
şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 11 min 
manat məbləğində birdəfəlik ödəmələrin verilməsi 
nəzərdə tutulub. Dövlətimizin başçısının bu 
humanist təşəbbüsü ölkə ictimaiyyəti tərəfindən 
dərin rəğbətlə qarşılanıb. Bu barədə söz düşəndə 
Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev bunları dedi:

– Azərbaycan dövləti öz da-
xili siyasətini, ilk növbədə, sosial 
ədalət prinsipi üzərində qurur. 
Hesab edirəm ki, möhtərəm Pre-
zidentimizin təşəbbüsü ilə şəhid 
hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi 

Vətənin müdafiəsi uğrunda şəhid 
olmuş qəhrəman Azərbaycan öv-
ladlarının ailə üzvlərinin rifahının 
yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. 

Bu il dekabrın 17-də cənab 
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyev 

Sabunçu rayonunda 
hərbçilərə yeni mənzillərin 
verilməsi mərasimində çı-
xışında deyib: “Siz onu da 
bilirsiniz ki, builki prezident 
seçkilərindən dərhal sonra 
imzaladığım birinci Fərman 
şəhidlərin vərəsələrinin 
maddi vəziyyətinin yax-
şılaşdırılması haqqında 
olmuşdur. Vərəsələrə 
dövlət tərəfindən 11 min 
manat vəsait verilməsi 
nəzərdə tutulub. Artıq bu 

vəsaitin verilməsi prosesi başla-
mışdır. Təqribən, 10 minə yaxın 
ailə dövlət tərəfindən bu pul 
təminatını alacaq. Hazırda siya-
hılar dəqiqləşdirilir və beləliklə, 
bu proqramın icrası nəticəsində 
minlərlə ailə öz maddi vəziyyətini 
yaxşılaşdıracaq”. 

Bütün bunlar nəyə dəlalət 
edir? Ona dəlalət edir ki, 
Azərbaycan dövləti, onun lideri 
öz şəhidlərinin qəhrəmanlığına 
diqqət göstərir, onların ailələrinə 
qayğısını heç zaman əsirgəmir. 
Təqdirəlayiq haldır ki, bütün 
sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə 
də ədalət prinsipi əsas götürülür. 

Bəli, dövlətimizin başçı-
sı müharibə əlillərinə, şəhid 
ailələrinə, bütövlükdə imkansız 
vətəndaşlara həssas yanaşır, on-
ların qayğı və problemlərinin həlli 
üçün əlindən gələni edir. İnanı-
ram ki, qədirbilən xalqımız cənab 
Prezidentin bu yaxşılığını heç vaxt 
unutmayacaq. 

Söhbəti yazdı: 
 M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti” 

 � Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 
Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində yeni yaşayış 
binalarından alınmış 72 mənzil şəhid ailələrinə və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə təqdim edilib.

Mənzillərin verilməsi 
mərasimində əmək və əhalinin 
sosial müdafiəsi nazirinin mü-
avini Vüsal Nəsirli bildirib ki, 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin və konstitusiya qu-
ruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar 
əlil olmuş şəxslərin və şəhid 
ailələrinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu 
sosial siyasətinin prioritetlərindən 
biridir. Qeyd olunan kateqoriya-
lara aid vətəndaşların mənzillə 
təminatı işləri ildən-ilə genişlənir. 
Dövlətimizin başçısı dekabrın 17-də 
hərbçilərə yeni mənzillərin verilməsi 
mərasimində bu sahədə görülən işləri 
qeyd edərək, şəhid ailələri, Qarabağ 
müharibəsi əlilləri üçün son illərdə 
minlərlə ev və mənzilin təqdim edildi-
yini bildirib. Cənab Prezident “Təkcə 
bu il 626 şəhid ailəsinə, Qarabağ 

müharibəsi əlillərinə dövlət tərəfindən 
mənzillər verilib və gələn il ən azı 800 
mənzil veriləcəkdir”, – deyib. 

V.Nəsirli şəhid ailələrinin və 
Qarabağ müharibəsi əlillərinin maddi 
təminatlarının gücləndirilməsi üçün 
onların Azərbaycan  Prezidentinin 
aylıq təqaüdləri, pensiya və 

müavinətlərlə təminatının 
da həyata keçirildiyini, şəhid 
ailələrinin və müharibə əlillərinin 
uşaqlarına aylıq sosial müavinət 
ödənildiyini bildirib. O, həmçinin 

dövlət başçısının müvafiq fərmanına 
əsasən şəhid ailələrinə 11 min manat 
məbləğində birdəfəlik ödəmənin 
verildiyini diqqətə çatdırıb. Bildi-
rib ki, bugünədək artıq 2897 şəhid 
hərbi qulluqçu üzrə 3856 vərəsəyə 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi üçün 
qərarlar qəbul olunub və müvafiq 
vəsaitlərin ödənişi davam etdirilir.

Qeyd edilib ki, növbəti ildə cari 
ildəkindən çox olmaqla, azı 800 
mənzilin şəhid ailələrinə və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə təqdim olunması 
planlaşdırılıb. 

Yeni mənzillərlə təmin olunan-
lar onların mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlərdən razı-
lıq ifadə edərək, dövlət başçısına 
minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 72 mənzil verildi


