
1120 yanvar 2019-cu il, bazar

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Gənc alimlərin əsərləri adlı jurnalın 18-ci 

sayının çap edilməsi.
Lot-2. Azərbaycan Respublikasında İran İslam 

Respublikası gənclərinin dostluq həftəsinin təşkil 
edilməsi.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun hər lot üçün öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyar-
lara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və 
maliyyə vəziyyəti. 

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat almaq üçün 
maraqlananlar 4658415, 4656443 nömrəli telefonlara 
(faks: 4656438) müraciət edə bilərlər (əlaqələndirici 
şəxslər - 1-ci lot üzrə - Kərimov Kənan Elman oğlu, 
2-ci lot üzrə isə Hüseynov Elşən Kamal oğludur). 
İddiaçılar hər lot üçün 100 (yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba ödədikdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II 
mərtəbə, yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın təşkili 
sektorundan) ala bilərlər.

Bank – Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod – 210005
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN – 1401555071 
SWIFT – CTREAZ22
Alan müştəri – Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h – AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN – 1500171121 
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7

Təsnifat kodu – 142340 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan 

keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 

icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanla-
rından arayış; 

- iddiaçının son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə) 
maliyyə vəziyyət barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra 
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- son bir il ərzində (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə) yerinə yetirdiyi 
analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır. 
İddiaçılar tender prosedurunda iştirak etmək üçün 

yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 21 fevral 2019-
cu il saat 18.00-a qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin 1 
faizi məbləğində bank təminatını 1 mart 2019-cu il saat 
18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 4 mart 2019-cu 
il saat 10.00-da Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tabeliyindəki məktəbəqədər müəssisələr 
üçün 2019-cu ildə alınacaq mal-materialların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 (dörd) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Bərk inventarların satına-

lınması.
Lot-2. Yumşaq inventarların 

satınalınması.
Lot-3. Digər maşın və avadanlıqla-

rın satınalınması.
Lot-4. Əsaslı təmir işlərinin 

görülməsinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş və 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə ya-
zılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər aşağıda göstərilən 
məbləğdə iştirak haqqını hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər 
toplusunu Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev 
meydanı, inzibati binadan ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 
(yüz) manatdır.

Təşkilat: Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyəti 

Hesab - AZ24C-
TRE000000000000025106

VÖEN - 2300571241
BANK – “KAPİTAL BANK” 

ASC-NİN Gəncə filalı
Kodu: - 200275
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ 

01350100000000001944

S.W.I.F.T. BİK AİİBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində (təklifin təminatı) bank 
təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir il ərzində 
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri (notarial qaydada 
təsdiq edilmiş surətləri);

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 

malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq 
edən sənəd;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək 
üçün potensial imkanları və maddi-tex-
niki bazası haqqında yazılı məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) və iş qrafikini 20 fevral 2019-
cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank təminatını möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 4 mart 2019-cu il saat 17.00-
dək Gəncə şəhər H.Əliyev meydanı, 
inzibati binaya təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

Təklif zərfləri 5 mart 2019-cu il 
saat 10.00-da yuxarıda qeyd olunan 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər 
(iştirakla bağlı müvafiq sənədi təqdim 
etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs - Məlahət 
Salahova

Telefon - 0-22-256-10-39

Tender komissiyası

 � Gömrük işinin təşkili ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan 
verən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını 
prioritet istiqamət seçən ölkə rəhbərliyi bu sahədə şəffaflığı daim 
nəzarətdə saxlayır. Ona görə də əvvəlki dövrlərlə müqayisədə 
hazırda bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. 
Azərbaycan Respublikası öz 

suverenliyini bərpa etdikdən az bir 
müddət sonra 1992-ci il yanvarın 30-
da Azərbaycan Respublikası Gömrük 
Komitəsi yaradıldı. Lakin ölkədə ya-
ranmış gərgin siyasi vəziyyət gömrük 
xidmətinin fəaliyyətinə də öz təsirini 
göstərirdi. Yarandığı ilk illərdən milli 
gömrük sistemi inkişaf etmək əvəzinə, 
diletantların sayəsində getdikcə 
gerilədi. Qeyri-peşəkar kadrlar, sovet 
dönəmindən qalma gömrük qanunve-
riciliyi, köhnə inzibati binalar, ən sadə 
texniki vasitələri belə olmayan keçid 
məntəqələri - bütün bunlar o dövrün 
gerçəklikləri idi.

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
hakimiyyətə yenidən qayıdışından 
sonra gömrük xidmətinin yenidən 
qurulmasına xüsusi önəm verdi. 
Gömrük Məcəlləsi hazırlandı, bu 
istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlıqlar 
quruldu. Ulu öndərin həyata keçir-
diyi tədbirlər gömrük fəaliyyətinin 
günümüzə qədər davam edən 
inkişafını şərtləndirdi. Prezident İlham 
Əliyev də sosial-iqtisadi inkişafın 
dayanıqlılığını artırmaq məqsədilə 
bu xidmətin işini diqqət mərkəzində 
saxladı, gömrük sahəsində dərin is-
lahatlar aparılmasını qarşıya mühüm 
vəzifə kimi qoydu. Təsadüfi deyil 
ki, hazırda ölkədə ən çox islahatlar 
reallaşdırılan sahələrdən biri məhz 
gömrük xidmətidir. Dövlət Göm-
rük Komitəsinin yeni rəhbərliyinin 
fəaliyyətə başlamasından keçən 
10 ay ərzində isə bu sahədə ciddi 
islahatların aparılması bunun bariz 
ifadəsidir. 

“Yaşıl dəhliz” sistemi: 
sahibkarlara böyük dəstək

Gömrük fəaliyyətində həyata 
keçirilən islahatlar çərçivəsində daha 
çox diqqət çəkən məqam ticarətin 
asanlaşdırılması istiqamətində atılan 
addımlardır. Bu sırada Prezident 
İlham Əliyevin 21 dekabr 2018-ci 
ildə “Xarici ticarət iştirakçılarının 
“Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən 
daimi istifadə hüququnu əldə etməsi, 
həmin hüququn dayandırılması, 
ləğvi və bərpası Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında fərmanı mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Xatırladaq 
ki, dövlət başçısı tərəfindən cari il 
fevralın 1-dən etibarən bu sistemdən 
istifadə edilməsi üçün Dövlət Gömrük 
Komitəsinə müvafiq tapşırıq verilib. 
Komitə bu məqsədlə xarici ticarət 
iştirakçıları üçün “Yaşıl dəhliz” bura-
xılış sisteminin təqdimatını keçirib. 
İdxal-ixrac əməliyyatlarının 65-70 
faizini reallaşdıran sahibkarların 
qatıldığı forumda yuxarıda adıçəkilən 
fərmanın icrası nəticəsində 7 min xa-
rici ticarət iştirakçısının fəaliyyətində 
səmərəliliyə nail  olunacağı 
 vurğulanıb. 

Yeri gəlmişkən, “Yaşıl dəhliz” 
buraxılış sisteminin məqsədi 
qanunvericiliyə riayət edən xari-
ci ticarət iştirakçıları üçün daha 
əlverişli şərait yaratmaq, biznesin 
dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin 
səmərəliliyini artırmaq, könüllü icra 
mədəniyyətini formalaşdırmaq, risk 
qiymətləndirilməsi və gömrük auditi 
əsasında gömrük nəzarətini, habelə 

rəsmiləşdirilməsini daha çevik, şəffaf 
reallaşdırmaqla fiziki gömrük yoxla-
malarını minimuma endirmək, ölkənin 
ixrac potensialını gücləndirmək, 
məmur-sahibkar münasibətlərini 
müasir idarəçilik prinsiplərinə uyğun 
inkişaf etdirmək, ən nəhayət mövcud 
resurslardan daha optimal yararlan-
maqdır.

Ümumiyyətlə, “Yaşıl dəhliz” bu-
raxılış sistemi əlverişli biznes mühiti, 

sürətli sərhəd keçidi, yüksək ixrac 
potensialı, çevik və şəffaf gömrük 
nəzarəti və qanunvericiliyə könüllü 
riayət etmək kimi prinsipləri əhatə 
edir. 

Bu sistem ölkədə sahibkarlığın in-
kişafı ilə yanaşı, Azərbaycana inves-
tisiya axınına da əlverişli şərait yara-
dacaq. Belə ki, “Yaşıl dəhliz” buraxılış 
sistemində xarici ticarət iştirakçılarına 
sərhəd-buraxılış məntəqələrindən 
və gömrük xidmətlərindən istifadə 
zamanı prioritetlik, mimimum fiziki 
yoxlamalar, gömrük ekspertizasının 
səmərəli qaydada aparılması, gömrük 
rəsmiləşdirilməsinin iş yerindən, 
yaxud iş vaxtından kənar aparılması 
kimi mühüm üstünlüklər verilir.

Həyata keçirilən islahatlar gömrük 
fəaliyyətinin nəzarət mexanizmindən 
xidmət mexanizminə keçidini təmin 
edir ki, bunun da nəticəsində sa-
hibkarların səmərəli fəaliyyəti üçün 
əlverişli imkan yaranır. Başqa sözlə, 
sahibkar gömrük məmuru ilə təmas 
qurmadan birbaşa öz anbarından 
malları rəsmiləşdirə, eyni zamanda, 
gömrük təminatı tanınma nişanla-
rı, plombları vuraraq respublikanın 
istənilən giriş qapısından ixrac 
əməliyyatlarını həyata keçirə biləcək. 

Komitə dövlət büdcəsinin 
formalaşmasında böyük 

rol oynayır

Son dövrlər gömrük xidmətində 
yüksək şəffaflığa nail olunub. Bunun 
nəticəsidir ki, ötən il dövlət büdcəsinin 
formalaşmasında Dövlət Gömrük 
Komitəsi uğurlu göstəricilər əldə 
edib. Fikrimizin təsdiqi olaraq bəzi 
rəqəmlərə nəzər salaq. Belə ki, ötən 
il Dövlət Gömrük Komitəsi idxal-ixrac 
əməliyyatları üzrə vergitutma bazasını 
düzgün müəyyənləşdirməklə dövlət 
büdcəsinə 3 milyard 434 milyon ma-
nat gömrük ödənişinin köçürülməsini 
təmin edib. Bu, 2018-ci ilin 

əvvəlində nəzərdə tutulan proqnozla 
müqayisədə 1 milyard 4 milyon manat 
və ya 141 faiz çoxdur. Hesabat ilində 
ümumi ticarət dövriyyəsi 30 milyard 
924 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 
İxracın həcmi 19 milyard 460 milyon 
dollar, idxalın həcmi isə 11 milyard 
465 milyon dollar olub. 

Bu gün gömrük sistemində 
islahatların aparılması Azərbaycanda 
əsas iqtisadi islahatların 
prioritetlərindən hesab olunur. İqti-
sadçı-ekspert Vüqar Bayramov deyir 
ki, gömrük xidməti respublikamız 
üçün dövlət gəlirlərinin formalaşdı-
rılması baxımından vacibdir. Komitə 
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin 

formalaşmasına töhfə verən apa-
rıcı dövlət qurumlarındandır. Eyni 
zamanda, bu qurum iqtisadi islahatla-
rın, iqtisadiyyatın liberallaşmasında, 
həmçinin sahibkarlığın inkişafında 
önəmli rol oynayır. 

Qanunun aliliyi və 
qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə

Dövlət Gömrük Xidməti gömrük 
sistemində şəffaflığın təmin olun-
ması, idxal-ixrac əməliyyatları üzrə 
statistik uçotun düzgün qurulması, 
xarici ticarət fəaliyyəti ilə məşğul 
olan şəxslərlə məmur təmasının 
minimuma endirilməsi və gömrük 
xidməti mədəniyyətinin yüksəldilməsi 
istiqamətində mühüm addımlar atır. 
Məhz bunun nəticəsidir ki, ötən il 
Azərbaycana gətirilən mallara və 
nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarəti 
daha da gücləndirilib, gömrük qayda-
larının pozulmasına qarşı mübarizə 
tədbirləri genişləndirilib. Əməliyyat-
axtarış fəaliyyəti istiqamətində 
həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər 
nəticəsində 747 cinayət xarakterli 
və 9672 hüquqpozma faktı aşkarla-
nıb. Ötən il narkotiklərin qanunsuz 
dövriyyəsi ilə əlaqədar 264 fakt aşkar 
edilib və bu faktlar üzrə ümumilikdə 1 
ton 193 kiloqram qanunsuz nar-
kotik vasitə və psixotrop maddələr 
dövriyyədən çıxarılıb. Eyni zaman-
da, valyuta və valyuta sərvətləri, 
zinət əşyaları, dərman preparatları, 
mobil telefonlar, pnevmatik və soyuq 
silahlar, habelə digər mallar müsadirə 
olunub. 

Cari ildə gömrük orqanla-
rı tərəfindən 308 nəfər cinayət 
məsuliyyətinə cəlb olunub və  aşkar 

edilən 8925 gömrük qaydaları 
əleyhinə inzibati xəta faktları üzrə 
332 hüquqi şəxs və 8608 fiziki şəxs 
barəsində inzibati qaydada tədbirlər 
görülüb. Gömrük nəzarətindən 
gizlədilərək gömrük sərhədindən 
keçirilməsinə cəhd edilən və saxla-
nılan qaçaqmalçılıq predmeti olan 
malların ümumi dəyəri 107 milyon 
manat olub. Bundan başqa, 416 
milyon manatdan çox imtiyaz hüququ 
olmayan malların güzəştli qayda-
da gömrük rəsmiləşdirilməsindən 
keçirilməsi cəhdlərinin qarşısı alınıb. 
Eyni zamanda, xidməti fəaliyyət 
zamanı aşkar edilmiş korrupsiya 
faktları və bu faktların obyekti olan 
117 nəfər gömrük əməkdaşı “Göm-
rük orqanlarında xidmət haqqında 
Əsasnamə”nin və Əmək Məcəlləsinin 
müvafiq maddələrinə əsasən tutduğu 
vəzifədən azad edilib. 

Bu il hansı addımlar atılacaq?

Yanvarın 11-də Prezident İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabineti-
nin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan iclasında çıxış 
edən Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədri Səfər Mehdiyev rəhbərlik etdiyi 
qurumun əsas prioritetlərini açıqlayıb.

Komitə sədri bildirib ki, 2019-cu 
ildə yeni innovasiya tipli layihələrin 
həyata keçirilməsi ilə vətəndaş 
məmnunluğunun təmin edilməsinə 
və ticarət dövriyyəsinin daha da 
artırılmasına nail olunacaq: “Ümumi 
Tranzit Konvensiyasına əsaslanan 
tranzit sisteminin inkişaf etdirilməsi 
qarşıya qoyulmuş başlıca hədəflərdən 
biridir. Yeni kompüterləşdirilmiş 
tranzit sisteminin tətbiq olunmasının 
tezləşdirilməsi üçün milli qanunvericili-
yin uyğunlaşdırılması, tranzit zəmanət 
sisteminin yaradılması istiqamətində 
müvafiq işlər görülməkdədir. Bu isə 
“Made in Azerbaijan” markalı malların 
Avropa bazarlarına sərbəst çıxışını 
təmin edəcək”.

S. Mehdiyev daha sonra qeyd 
edib ki, Dövlət Gömrük Komitəsi 
cari ildə xidməti fəaliyyətini müasir 
dünya standartlarına uyğun həyata 
keçirəcək, iqtisadi təhlükəsizliyi qo-
ruyaraq 1 milyard 272 milyon manat 
artımla proqnozlaşdırılan və qanunla 
təsdiq olunan 3 milyard 702 milyon 
manat büdcə öhdəliyini artıqlaması ilə 
yerinə yetirəcək.

Hazırda Azərbaycanda gömrük 
xidmətinin dünya standartlarına 
uyğunlaşdırılması, gömrük orqanların-
da kadrların peşəkarlığı və yara-
dılan möhkəm maddi-texniki baza, 
vətəndaş məmnunluğuna böyük 
həssaslıqla yanaşılması bu sahədə 
daha sürətli inkişafa nail olunacağına, 
mühüm uğurların əldə ediləcəyinə 
əminlik yaradır. 

 Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Gömrük islahatları 
sahibkarlara geniş 
imkanlar yaradır

Məqalə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və 
Azərbaycan Mətbuat Şurasının “Gömrük orqanlarında aparılan 
islahatlar: müasir tələblər və çağırışlar” mövzusunda keçirdikləri yazı 
müsabiqəsinə təqdim edilir. 

 20 Yanvar  
qurbanları anıldı

 � Azərbaycan Milli Kitabxanasında  
“20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümünün 
keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”na 
əsasən Mədəniyyət Nazirliyi və Milli 
Kitabxananın birgə təşkilatçılığı ilə 
“20 Yanvar – ümumxalq hüzn və qürur 
günüdür” mövzusunda kitab sərgisi və 
filmin nümayişi keçirilmişdir. 

Tədbirdə Milli Kitabxananın direktoru, professor 
Kərim Tahirov 20 Yanvar hadisələri haqqında danışaraq 
milli azadlıq və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə 
qalxmış dinc əhaliyə qarşı silahlı təcavüz nəticəsində 
yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirildiyini və ölkəmizin 
müstəqilliyi, suverenliyi uğrunda canlarını qurban verən 
şəhidlərimizin adının əbədi olaraq Azərbaycan tarixinə 
və xalqımızın yaddaşına həkk olunduğunu bildirmişdir.

Milli Kitabxana direktorunun müavini Mələk Hacıye-
va çıxışında Sovet rejiminin dinc əhaliyə qarşı törətdiyi 
qanlı qırğının – 20 Yanvarın Azərbaycan xalqının azadlı-
ğa, müstəqilliyə doğru gedən yolunun başlanğıcı olduğu-
nu qeyd etmişdir. Nəzərə çatdırılmışdır ki, kitabxananın 
saytında 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı elektron məlumat 
bazası yerləşdirilib və burada bütün informasiyalar və 
elektron resurslar daim yenilənir.

Mərasimdə Vətən uğrunda canından keçən 
şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunmuş film nüma-
yiş etdirilmişdir. Tədbir iştirakçıları mövzu ilə əlaqədar 
Azərbaycan, rus və digər dillərdə 300-dən artıq nəşri 
əhatə edən kitab sərgisi ilə tanış olmuşlar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”


