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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ DAXİLİ QOŞUNLARIN BAŞ İDARƏSİ
2019-cu il üçün uzunboğaz botinkaların, rezin çəkmələrin, fərqlənmə və fərqləndirmə nişanlarının satınalınması məqsədilə

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Uzunboğaz botinkaların və uzun-

boğaz rezin çəkmələrin satınalınması.
Lot-2. Fərqlənmə və fərqləndirmə nişan-

larının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə təqdim 
etsinlər. Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
əşya əmlakının keyfiyyəti və yerli istehsal 
olması nəzərə alınmaqla ən aşağı qiymətə, 
əsas şərtlər toplusunda göstərilən meyarlar 
əsasında ən sərfəli tender təklifinə üstünlük 
veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıda göstərilən məbləğdə iştirak haqqını 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin hesabına 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər.

İştirak haqqı Lot-1 – 700 manat və Lot-2 
– 200 manatdır.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005

VÖEN – 1401555071
m/h – AZ41NABZ 

01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı – DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi
h/h – AZ44CTRE 

00000000000002458570
VÖEN – 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu – 142340
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 

(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı, 
poçt indeksi, telefon nömrələri, rəhbərinin 
adı, soyadı göstərilməklə, möhürlənmiş və 
imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi (əsli);

- tender təklifi (tender proseduru keçi-
rildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmaqla) tender təklifi ilə 
birlikdə təqdim olunmalıdır. Bank təminatını 
tender zərfində təqdim etməyən iddiaçının 
tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən 
kənarlaşdırılır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq orqanlardan arayış;

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha 
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti ;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş 
surəti).

- dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamənin notarial qaydada 2019-cu 
ildə təsdiq olunmuş surəti;

- son iki ildə malların təchizatı sahəsində 
fəaliyyəti, maddi-texniki və kadr potensi-
alı barədə ətraflı məlumat (analoji işlərdə 
təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki və 
kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat);

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Tender iştirakçıları iştirak etdikləri lotlar 
üzrə 6 mart 2019-cu il saat 12.00-a qədər, 
texniki xüsusiyyətlərin tələblərinə uyğun 
hazırlanmış hər bir maldan nümunə, həmin 
malların uyğunluq sertifikatlarının notarius-
dan təsdiq edilmiş surətini Daxili Qoşunların 
Baş İdarəsinə (Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4) təqdim etməlidirlər. Müayinələrin 
nəticəsi haqqında həmin mallar üzrə tender 
təkliflərinə dair zərflərin açılışından sonra 
məlumat veriləcəkdir.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 

sənədlər 6 mart  2019-cu il saat  12.00-a 
qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 18 
mart 2019-cu il saat 12.00-a qədər ikiqat 
zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə 
iki nüsxədə (əsli və surəti) Daxili Qoşunların 
Baş İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə təqdim 
edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan tender təklifləri və sənədlər qəbul 
olunmayacaqdır.

Sənədlərin qəbulu - hər gün saat 11.00-
dan 13.00-a qədər və 16.00-dan 18.00-a 
qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 
19 mart 2019-cu il saat 16.00-da Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, 
Q.Musabəyov küçəsi 4-də) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı 
ünvandan ala bilərlər:

Ünvan – Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4.

Telefon – 569-95-10, əlaqələndirici şəxs 
– E.Əliyev.

Daxili Qoşunların 
tender komissiyası

Sovetlər dönəmində tikilən Sumqa-
yıta ilk vaxtlar “fəhlə şəhəri” deyilir-
di. İllər ötdükcə elm, təhsil, idman, 
mədəniyyət sahələri sürətlə inkişaf 
elədi. Sosial-mədəni obyektlərin sayı 
durmadan artdı, şəhərin maddi-texniki 
bazası gücləndirildi. Ziyalılar ordusu 
da artdı və mədəni aura genişləndi. 
Tədricən şəhərin adı yeni təyinlərlə 
səciyyələndirilməyə başladı. İndi 
Sumqayıt daha çox “istedadlar şəhəri” 
kimi tanınır. Son dövrlərdə mədəniyyət 
sahəsində yaranan böyük canlanma isə 
ötəri bir baxışla da hiss olunur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin “Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
strukturunun təkmilləşdirilməsi 
haqqında” 29 mart 2016-cı il tarixli 
sərəncamına əsasən üç il öncə Sumqa-
yıt, Abşeron, Xızı, Şuşa, Zəngilan və 
Qubadlı Rayon Mədəniyyət və Turizm 
şöbələri ləğv edilərək onların bazasın-
da Sumqayıt Regional Mədəniyyət və 

Turizm İdarəsi yaradılıb. 
İlk gündən etibarən daha çoxşaxəli 

iş rejiminə keçən Sumqayıt Regional 
Mədəniyyət İdarəsi qısa vaxt ərzində 
xeyli yaddaqalan tədbir keçirib, bir 
sıra yeni layihələrə imza atıb. Onun 
əhatə etdiyi bölgələrdə dəfələrlə 
görüşlər, müşavirələr keçirilib, 
qarşılıqlı fikir mübadilələri aparılıb, 
problemlər yerindəcə araşdırılıb, həlli 
istiqamətində tədbirlər görülüb. 

Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin rəisi Mehman Şükürov:

– Ulu öndərin vaxtilə “Kiçik 
Azərbaycan” adlandırdığı Sumqayıt 
artıq müasir sənaye və mədəniyyət 
mərkəzinə çevrilməkdədir. Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüslərinə əsasən 
şəhərimizin inkişafı ilə bağlı çox müa-
sir layihələr həyata keçirilir. Son illərdə 
Sumqayıtda kompleks yeniliklərin 
tətbiqi dönməz xarakter alıb. Quru-
culuq sahəsində yetərli təcrübəsi olan 
Zakir Fərəcov şəhərə icra hakimiyyəti 
başçısı təyin edildikdən sonra 
sənayenin dirçəldilməsi, sosial sferanın 
təzələnməsi tədbirləri, necə deyərlər, 
bütün cəbhə boyu aparılmağa başlayıb. 
70 yaşlı şəhərimiz, sanki, özünün yeni 
gəncləşmə dövrünü keçirir. 

Dövlət tərəfindən Sumqayıtın 
gözəlləşməsinə daim qayğı göstərilir. 
Təkcə Dənizkənarı Park-Bulvar 
Kompleksinin qısa müddətdə ya-
radılması və sakinlərin ən sevim-
li istirahət məkanına çevrilməsi 
şəhərin tərəqqisi naminə reallaşan 
çox möhtəşəm bir layihədir. Cənab 
Prezidentimiz bu füsunkar bulvarı 
“möcüzə”adlandırmışdır. Madriddə və 
Parisdə keçirilən “Global Trade Lea-
ders Club”un forumlarında Sumqayıt 

bulvarı “İnternational Award for Excel-
lence & Leadership” mükafatına layiq 
görülüb. Heydər Əliyev Mərkəzinin 
üçmərtəbəli və mansardlı yeni əzəmətli 
binası, Kimyaçılar sarayının yenidən 
qurulması və qarşısındakı meydanın 
əsaslı təmiri gözəlliyin təzələnməsi 
baxımından önəmlidir. Onu da qeyd 
etmək yerinə düşər ki, Heydər Əliyev 
Mərkəzi üçün yeni bina inşa edildikdən 
sonra onun əvvəlki binası Əli Kərim 
adına Poeziya klubunun istifadəsinə 
verilib. Son üç ildə Bayraq muzeyi, 
Şahmat və Uşaq İncəsənət məktəbləri, 
YAP-ın yeni binası gözəllik ünvan-
ları sırasına qatılıb. O cümlədən, 
şəhərimizdə turistlərin bütün ehtiyac-
larını qarşılayan, yüksək standartlara 
cavab verən hotellər tikilib istifadəyə 
verilmişdir. 

Heydər Əliyev Parkında, Nəsimi 
bağında, Şəhidlər xiyabanında, küçə və 
meydanlarda abadlıq və yaşıllaşdırma 
işlərinin aparılması daimi xarakter 
daşıyır. Bu və digər obyektlər həm də 
şəhərin görünüşünə əlavə gözəllik qa-
tır. Başlıca məram Sumqayıtı modern, 
zövq oxşayan şəhərə çevirməkdir. Elə 
şəhərimizin 70 illiyi ərəfəsində nəzərdə 

tutulan tədbirlər də həmin məqsədə 
xidmət edir. Biz də yubileyə öz layiqli 
töhfələrimizi vermək əzmindəyik. 

Onu da xüsusi qeyd edim ki, 
Mədəniyyət Nazirliyinin gündəlik 
diqqəti, tədbirlərimizə qatılaraq bizə 
hər zaman dəstək olan Sumqayıt, Abşe-
ron, Şuşa, Qubadlı, Zəngilan və Xızı 
Rayon İcra Hakimiyyəti başçılarının 
fəaliyyətimizə verdiyi dəyər bizi yeni-
yeni nailiyyətlərə ruhlandırır... 

Regional idarənin uğurları 
beynəlxalq arenada da təsdiqini tapır. 
Sumqayıt şəhər N.Nərimanov adı-
na Mədəniyyət Mərkəzi “Rövşən” 
ritm və “Seğah” muğam qruplarının, 
C.Cabbarlı adına Mədəniyyət Evinin” 
Sumqayıt” rəqs ansamblının, “Pöhrə” 
aşıqlar qrupu və “Muğam-Segah 
üçlüyü”nün, “Dostluq” mədəniyyət 

evinin “Səmt” estrada kollektivi-
nin, eləcə də Xırdalan Şəhər Uşaq 
Musiqi Məktəbi və 11 illik musiqi 
məktəbi təmsilçilərinin, Qubadlı 
rayon F.Hüseynov adına UMM-nin, 
Şuşa şəhər Niyazi adına İncəsənət 
məktəbi “Təbəssüm” rəqs qrupu 
üzvlərinin Rusiya,Türkiyə, Ukrayna 
və Gürcüstanda uğurlu çıxışları olub. 
N.Nərimanov adına Mədəniyyət 
Mərkəzi Türkiyənin Keçiörən 
Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə 
keçirilən “VIII Uluslararası Ramazan 
Etkinlikləri”ndə müvəffəqiyyətlə çıxış 
edib.

Son dövrlərdə Sumqayıt Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Meh-
man Şükürov Mədəniyyət Nazirli-
yinin əməkdaşları ilə birgə Rusiya 
və Belarusda, Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin xətti ilə Türkiyədə 
işgüzar səfərlərdə olub, təcrübə 
mübadilələri aparıb və yeni birgə 
layihələrlə bağlı təkliflər irəli sürüb. 

Sumqayıtın göz oxşayan, müasir 
mədəniyyət ocaqları saymaqla qurtaran 
deyil. Misilsiz memarlıq görünüşü ilə 
seçilən Heydər Əliyev Mərkəzinin qar-
şısında ulu öndərin möhtəşəm abidəsi 

ucaldılıb. Mərkəzin dördmərtəbəli 
binası funksional baxımdan çox 
əhəmiyyətlidir. Burada ümummilli 
liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən 
eksponatlardan ibarət muzey, 400 yer-
lik iclas, 50 yerlik konfrans, rəqs, sərgi 
və kompyuter zalları, elektron kitabxa-
na, xalçaçılıq dərnəyi, rəsm və linqafon 
otaqları, smartfon sinfi, foto və videos-
tudiya, gənclər üçün diskusiya zalları 
fəaliyyət göstərir. Yeni Uşaq İncəsənət 

Məktəbi parkdakı gözəllikləri layiqincə 
tamamlayır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev iki il öncə Sumqayıta səfəri 
çərçivəsində əsaslı təmir edilərək 
yenidən qurulan Sumqayıt Dövlət 
Dram Teatrına da baş çəkib. Binanın 
bütün mühəndis-texniki qurğuları 
yenilənib, 500 yerlik tamaşa və 100 
yerlik akt salonu ən müasir avadanlıqla 
təchiz olunub. Teatrda ən mürəkkəb 
səhnə həlli olan əsərlər də oynanı-
lır, göstərilən tamaşalarda ölkənin 
mədəniyyət sahəsində tanınmış sima-
ları, görkəmli aktyorlar da həvəslə rol 
alırlar. 

Keçən ilin aprel ayında Sumqayıt 
teatrının kollektivi 4-cü Türk Dünyası 
Teatr festivalında Turqut Özakmanın 
“Ocaq” tamaşası ilə uğurla çıxış edərək 
mükafat qazanıb. 

Oktyabr ayında Prezident  İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamına 
əsasən teatrın 50 illik yubileyi böyük 
təntənə ilə qeyd edilib. Ölkənin teatr 
ictimaiyyətinin və şəhər ziyalılarının 
nümayəndələri mərasimdə iştirak 
ediblər. Mədəniyyət naziri Əbülfəs 
Qarayev teatrın 50 illik yubileyi 
münasibətilə fəxri ada və “Tərəqqi” 
medalına layiq görülmüş kollektiv 
üzvlərinə dövlət təltiflərini təqdim 
edib. İcra başçısı Zakir Fərəcov sum-
qayıtlılar adından teatrın kollektivini 
təbrik edərək onlara yeni sənət uğurları 
arzulayıb. 

“Sumqayıt şəhərində müasir 
texnologiyalara uyğun, ən yeni 
proyektorlar, yüksək parlaqlığa malik 
kinoekranlar və səs sistemləri ilə təchiz 
olunan, tamaşaçıların zövqünü oxşayan 
kinoteatrın olması vacibdir”. Bu sözləri 
keçən il şəhər icra hakimiyyətinin 
başçısı Zakir Fərəcov N.Nərimanov 
küçəsində yerləşən Nizami kinote-
atrındakı vəziyyətlə tanış olarkən 
demişdi. Artıq söz əməli işə çevrilir. 
Vaxtilə “Rusiya” adıyla tanınan və 
Sumqayıtın ən böyük mədəniyyət 
obyektlərindən olan, sonradan yararsız 
vəziyyətə düşən “Nizami” kinoteat-
rının yenidən qurulmasına başlanılıb. 
Köhnə kinoteatrın binasında söküntü 
işləri aparılıb və tikintisinə start verilib. 
Qarşısındakı mini-parkla vəhdətdə 
kinoteatr daha gözəl görünəcək. Yeri 
gəlmişkən, Sumqayıtda uşaqlar üçün 

neçə-neçə belə əyləncə kompleksləri 
yaradılır, küçələri, parkları nağıl 
qəhrəmanlarının heykəlləri, müxtəlif 
dekorativ sənət əsərləri bəzəyir.

Şəhərdə təşkil olunan möhtəşəm 
mədəni-kütləvi tədbirlərə minlərlə, 
on minlərlə sumqayıtlı böyük 
həvəslə toplaşır. Yay aylarında şəhər 
əhalisinin asudə vaxdının səmərəli 
təşkili məqsədilə Sumqayıt bulvarında 
mədəniyyət evlərinin təşkilatçılığı 
və bədii özfəaliyyət kollektivlərinin 
iştirakı ilə tərtib edilmiş cədvəl üzrə 
hər həftə maraqlı konsert proqramları 
təşkil edilir.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin bazasında bir sıra yeni 
kollektivlər yaradılıb. Musiqi və 
incəsənət məktəblərinin müəllimlərdən 
ibarət xalq çalğı alətləri orkestri və Xor 
kollektivi, F.Əmirov adına Uşaq Mu-
siqi Məktəbinin bazasında yaradılmış 
“Buta” qızlar ansamblı və Abşeron, Şü-
uşa, Zəngilan, Qubadlı, Xızı rayonları-
nı əhatə edən folklor kollektivləri buna 
əyanı misaldır.

Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhərində 
xalq çalğı alətləri orkestri və xor kol-
lektivinin təqdimat mərasiminə ölkənin 
tanınmış sənətkarları da qatılaraq 
səhnədə gənc ifaçılarla birgə çıxış 
ediblər. Konsert şəhər ictimaiyyəti 
tərəfindən böyük coşğu ilə qarşılanıb. 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı 
ilə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında 
Hindistan incəsənət ustalarının ifasında 
“Möhtəşəm Hindistan toyu” rəqs tama-
şasını, bulvarda hind musiqiçilərinin 
konsertini də xatırlatmaq yerinə düşər. 
Bundan başqa, Üzeyir Hacıbəyli 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı ilə 
əlaqədar Novosibirsk Kamera Orkestri 
də Sumqayıta qonaq gəlib. Həmçinin 

Regional İdarənin rəisi Mehman 
Şükürovun təşəbbüsü ilə 2016-cı ilin 
tarixi aprel döyüşlərində şəhid olmuş 
sumqayıtlı qəhrəman Əbdülməcid 
Axundova həsr olunmuş “Mən 
səninləyəm, ana Vətən” adlı film 
çəkilib və Sumqayıt Dövlət Dram Teat-
rında təqdimatı olub. Sumqayıt Dövlət 
Rəsm Qalereyasında rəsm sərgiləri, Po-
eziya evində ünlü yazarlarla görüşlər, 
yubileylər unudulmaz təsir bağışlayır.

Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü 
ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyinə həsr olunan “Bölgələrdən 
bölgələrə” yaradıcılıq festivalı 
çərçivəsində gerçəkləşən layihədə 
Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
idarəsinin şəbəkəsinə daxil olan klubla-
rın kollektivləri fəal iştirak ediblər. 
Avqust ayında dənizkənarı bulvar 
ərazisində düzənlənən tədbirdə regi-

onal mədəniyyət idarələrinin festival 
çadırları qurulub, şəhər və rayonların 
mədəni irsini əks etdirən sənətkarlıq 
nümunələri, rəsmlər, suvenirlər və 
digər əl işlərinin satış-sərgisi keçi-
rilib. Həmin layihə üzrə Sumqayıt 
şəhər F.Əmirov adına Uşaq Musiqi 
Məktəbində fəaliyyət göstərən “Buta” 
qızlar ansamblı İsmayıllı Rayon 
Mədəniyyət Mərkəzində konsert proq-
ramı ilə çıxış edib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin nümayəndələri hərbi 
hamilik məqsədilə vaxtaşırı hərbi 

hissələrdə olub, əlamətdar və tarixi 
günlər münasibətilə maraqlı tədbirlər 
keçirib, əsgərlərimiz qarşısında silsilə 
konsert proqramları ilə çıxış ediblər. 
Tarixi günlər münasibətilə də idarənin 
müəssisələrində sanballı tədbirlər 
hazırlanıb təqdim olunur. Artıq hər bir 
sumqayıtlı fəxr edə bilər ki, şəhərdə 
özünəməxsus mədəni aura formalaşıb. 

Ötən ilin may ayında Bakıda 
keçirilən incəsənət olimpiadasında 

Səid Rüstəmov adına 3 nömrəli Uşaq 
İncəsənət Məktəbinin skripkaçılar 
ansamblı birinci yerə layiq görülüb. 
Oktyabrda Rəşid Behbudov adına 
Mahnı Teatrında keçirilən “Payız 
əfsanələri” incəsənət müsabiqəsində 
də bu məktəbin şagirdləri qalib gələrək 
kubokla mükafatlandırılıblar.

Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereya-
sında keçirilən “Art-Festival” da yad-
daqalan olub. Tədbirdə rəsm əsərləri, 
dekorativ tətbiqi sənət nümunələri 
və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
ilə bağlı ədəbiyyatları əks etdirən 
kitab sərgisi nümayiş olunub, bədii 

özfəaliyyət kollektivlərinin iştirakı ilə 
konsert proqramı təşkil edilib. “Can-
lanır hər qarış çöl Sumqayıtda” adlı 
plenerdə iştirak edən gənc rəssamlar 
mükafatlandırılıblar. 

Məlum olduğu kimi, böyük 
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 
650 illik yubileyi nəzərə alınaraq bu 
il ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan edilib. 
Bununla əlaqədar Sumqayıt Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin xəttilə silsilə 
tədbirlər keçiriləcək. Bu yaxınlar-
da mədəniyyət naziri Ə.Qarayevin 
Xızı rayonunda vətəndaşları qəbulu 

zamanı Sumqayıtda “Nəsimi Po-
eziyası” respublika festivalı təşkil 
etmək barədə təklif səslənib və 
maraqla qarşılanıb. Nəsimi parkında 
mədəniyyət müəssisələrinin iştirakı ilə 
yubiley tədbiri, Sumqayıt Dövlət Rəsm 
Qalereyasında rəsm sərgisi, kitabxana-
larda kitab sərgiləri, şeir müsabiqəsi, 
Ədəbiyyat saatı, oxucu konfransı, 
“dəyirmi masa” görüşləri, muğam 
gecələri keçirmək planlaşdırılır. 

Regional mədəniyyət idarəsindən 
bildirdilər ki, şəhərin yubileyinə 
həsr edilən bayram da öz kütləviliyi, 
əlvanlığı ilə yaddaqalan olacaq. Artıq 
70 illik ərəfəsində baş verən fərəhli 
yeniliklər bir-birini əvəz etməyə baş-
layıb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
şəhər bölməsi tərəfindən “Bizdən sizə 
qalan sözdür” adlı poeziya almanaxı 
işıq üzü görüb. Kitabda 46 müəllifin 
şeirləri toplanıb. Yazıçılar Birliyində 
toplunun geniş təqdimatı da reallaşıb. 
Bundan bir qədər öncə isə Sumqayıtın 
məşhur “Sülh göyərçini” abidəsinin 40 

illiyi qeyd edilib, bu münasibətlə təşkil 
olunan şeir və rəsm müsabiqələrinin 
qalibləri mükafatlandırılıblar. 

Qaynar mədəni həyatı olan Sum-
qayıt sakinlərinin iftixar ünvanıdır. 
Əli Kərim adına Poeziya Klubunun 
direktoru, şair İbrahim İlyaslının bu 
barədə söylədikləri:

– Yeni çağın gözəl abidəsi olan 
Sumqayıt dinamik bir məkandır. 
Şəhərimizin uğur hekayələri ard-
arda gəlir. Elə həftə olmur ki, dörd-
beş, bəzən də daha çox maraqlı 
mədəniyyət tədbiri gerçəkləşməsin. 
Bu, mədəniyyətə gündəlik qayğı-
nın və sözsüz ki, sumqayıtlıların bu 
kimi tədbirlərə tükənməz həvəsinin 
nəticəsidir. Biz həm şəhərin yubile-
yini, həm də “Nəsimi ili”ni layiqincə 
keçirməyi düşünürük. İstər şəhər 
rəhbərliyi, istərsə də regional idarə 
tərəfindən bütün təşəbbüslərimizin 
dəstəklənməsi, sənət adamlarına 
yüksək dəyər verilməsi yaradıcılıq 
həvəsimizi daha da artırır. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

SUMQAYITIN ZƏNGİN 
MƏDƏNİ HƏYATI 

 � Ötən əsrin ortalarında Sumqayıt onu qurub-
yaradanların arzularının ünvanı idi, indi isə yarım 
milyona qədər əhalinin tale şəhərinə çevrilib. Onu Xəzər 
sahilindəki boz çöllüyə ürəklərində gətirən inşaatçılar 
ev-ev, küçə-küçə yer üzünə köçürərək gözəl bir şəhər 
yaradıblar. Artıq bu ilin noyabrında Sumqayıta şəhər adı 
verilməsinin 70 illiyi qeyd ediləcək. 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR


