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 � Ədliyyə Akademiyasının ali idarəetmə orqanı olan Elmi 
Şurasının geniş iclası keçirilib. İclasda Akademiya tərəfindən  
2019-cu ildə görülən işlər, qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib.

Bu barədə AZƏRTAC-a Ədliyyə Na-
zirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat 
verilib. 

Tədbirdə çıxış edən Ədliyyə naziri-
nin müavini Azər Cəfərov Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin ədliyyə və 
məhkəmə sisteminin inkişafı üçün mü-
hüm “yol xəritəsi” olan “Məhkəmə-hüquq 
sistemində islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli 
Fərmanının icrası çərçivəsində ötən 
dövrdə kompleks qanunvericilik, institu-
sional və praktiki tədbirlərin həyata keçi-
rildiyini, o cümlədən Ədliyyə Akademiya-
sının fəaliyyətinin müasirləşdirilməsinə 
dair təkliflər hazırlanaraq təqdim 
olunduğunu diqqətə çatdırıb. Geniş 
dinləyici auditoriyasına malik Akade-
miyanın müxtəlif kateqoriyalardan olan 
hüquqşünas-dinləyicilərin hazırlanması 
və ixtisasının artırılmasında, o cümlədən 
ədliyyə işçiləri, vəkillər və hakimlərin 
davamlı tədrisində, bu orqanlarda 
çalışmaq istəyən, habelə prokuror-
luğa namizədlərin icbari, hakimliyə 
namizədlərin uzunmüddətli təlimində 
əhəmiyyətini qeyd edib.

İclasda Akademiyanın prorektoru 
Elçin Xələfov hesabat məruzəsi ilə çıxış 

edərək bildirib ki, 2019-cu ildə Akade-
miyada 4300-dək ədliyyə işçisi, vəkillər, 
hakimlər, prokurorlar və digər hüquq-
şünaslar, habelə bələdiyyə üzvü və 
qulluqçuları icbari təlim, ixtisasartırma 
və peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunub-
lar. Dövlətimizin başçısının adıçəkilən 
fərmanının tətbiqi ilə bağlı tədbirlər 
keçirilib, o cümlədən tədris proqramları-
na aktual məsələlərə dair mövzular daxil 
edilib, mühazirələr oxunub.

Bununla yanaşı, akademiyada 
fəaliyyət göstərən Hüquq Klinikası 
tərəfindən 630-dək aztəminatlı şəxsə 
pulsuz hüquqi yardım göstərilib. 

Ötən il, həmçinin Ədliyyə Aka-
demiyasının digər xarici dövlətlərlə 
beynəlxalq əlaqələri genişlənərək, 
səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət həyata 
keçirilib, Ukrayna və Moldovanın təhsil 
qurumları, habelə İnsan Hüquqları üzrə 
Avropa Məhkəməsi ilə birgə videokonf-
rans vasitəsilə hakimlər üçün distant 
təlimlər təşkil olunub, həmçinin hüquq-
şünasların tədrisi sahəsində mühüm 
layihələr təşviq edilib.

Sonra Akademiyanın Tədris 
şöbəsinin ətraflı məruzəsi dinlənilib və 
müzakirələr aparılıb.

Müzakirələr zamanı nazir müavi-
ni görülən işlərlə yanaşı, fəaliyyətin 
səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı qar-
şıda duran vəzifələrə toxunub. Diqqətə 
çatdırıb ki, Akademiyanın tədris prosesi 
ən müasir metodikalar və üsullar tətbiq 
olunmaqla təkmilləşdirilməli, proq-
ramlara daha aktual və praktikadan, 
xüsusilə hakimlərin tədrisində məhkəmə 
təcrübəsindən irəli gələn mövzular daxil 
edilməlidir. Həmçinin Ədliyyə Akade-
miyasında təlimçilər seçilərkən yüksək 
nəzəri biliyə və geniş təcrübəyə malik 
şəxslərin cəlb edilməsinin vacibliyi 
vurğulanıb, praktiki materiallar (itti-
ham aktı, hökm, qətnamə və s.) təhlil 
olunmaqla hüquqi yazı mədəniyyətinin 
formalaşdırılması ilə bağlı təlimlərin 
təşkil edilməsi, keçirilən tədris kursların-
da qazanılan nəzəri biliklərin praktikada 
tətbiqi vəziyyətinin mütəmadi təhlil olun-
ması, müasir İKT-lər tətbiq olunmaqla 
distant təhsil metodlarından, həmçinin 
tədris prosesinin elektronlaşdırılması 
və təlim materiallarının dinləyicilərə 
əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədilə 
Akademiyanın Elektron Tədris Platfor-
masının (Moodle Proqramı) imkanla-
rından daha geniş istifadə edilməsi ilə 
bağlı və digər konkret tapşırıqlar verilib.

İclasda, həmçinin Elmi Şuranın 
gündəliyinə daxil olan təşkilati, kadr və 
digər məsələlərə baxılıb.

Rusiya Prezidenti 
Azərbaycanın səfiri  
Polad Bülbüloğlunu  
Fəxri fərmanla təltif edib

 � Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 
Azərbaycanın RF-dəki səfiri Polad Bülbüloğlunu  
Fəxri fərmanla təltif edib.

Azərbaycan səfiri Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin 
inkişafına verdiyi böyük töhfəyə görə Fəxri fərmanla təltif edi-
lib. Müvafiq sənəd rəsmi hüquqi informasiya portalında dərc 
olunub.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Rusiya-Azərbaycan: 
iki mədəniyyətin məhsuldar sintezi

 � Müğənni, aktyor, bəstəkar, ictimai xadim və öz ölkəsinin 
səfiri – bütün bunlar eyni adamın müxtəlif təzahürləridir. Özünün 
75 illik yubileyini qeyd edən Polad Bülbüloğlu təkcə mədəniyyət 
və siyasət aləmində əfsanə deyil, həm də iki xalqın canlı dostluq 
simvoludur. RF Dövlət Dumasının deputatı Dmitri Savelyevin 
başçılıq etdiyi Rusiya–Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq 
Qrupunun nəzdində təşkilati struktur qismində yaradılmış Rusiya–
Azərbaycan Dostluq Mərkəzinin rəhbəri Nataliya Krasovskaya 
AZƏRTAC-a müsahibəsində azərbaycanlı fenomeni Rusiya 
mədəniyyətində təhlil edir.   

– Nataliya Rudolfovna, necə he-
sab edirsiniz, Polad Bülbüloğlu kimi 
fenomen Rusiya mədəniyyəti üçün 
hansı rol oynayıb? 

– Sovet dövründə Polad Bülbüloğ-
lunun ifasında mahnılar bütün İttifaqda 
məşhur idi. Onun ovaxtkı estradada 
yeni istiqamət yaratması şəksizdir və 
dinləyicilərin həqiqətən də ümumxalq 
sevgisinə layiq idi. Onun yaradıcılığının 
miqyası danılmazdır. Bu gün, müxtəlif 
tədbirlərdə mənə onunla Azərbaycanın 
Rusiyadakı səfiri kimi qarşılaşmaq nəsib 
olduğu bir vaxtda, mən onun nə qədər 
gənc və böyük həyat enerjisinə sahib 
olmasına heyranlıqdan yorulmuram. 

– Sizcə Polad Bülbüloğlunun 
istedadlı olmasına onun məhz Bakıda 
doğulub, boya-başa çatmasının təsiri 
olubmu? 

– Yada salmaq lazımdır ki, həmin 
illərdə Azərbaycan paytaxtı SSRİ-nin 

ən beynəlmiləl şəhərlərindən biri idi, 
rus dili isə universal ünsiyyət dili rolunu 
oynayırdı. Bu gün rus dilinin və rus 
mədəniyyətinin əhatəsi Azərbaycan 
əhalisinin sayında rusların xüsusi 
çəkisinə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə 
genişdir. Polad Bülbüloğlunun multi-
kultural mühitdə böyüməsi faktı həm 
Azərbaycan, həm Rusiya auditoriyası 
tərəfindən bərabər səviyyədə sevilən 
unikal ifaçı kimi formalaşmasına kömək 
edib. 

– İki mədəniyyətin təmas xəttində 
həmin bu inkişaf Müslüm Maqoma-
yev üçün də xarakterik idi...

– Daha artıq: Maqomayevdən 
onun vətəndaşlıq mənsubiyyəti barədə 
soruşanda həmişə cavab verirdi ki, 
onun atası Azərbaycan, anası isə 
Rusiyadır. Məhz bu, həmin haldır ki, ilk 
baxışdan müxtəlif mədəniyyətlər üzvi 
sintez əmələ gətirir. Hesab edirəm ki, 
Azərbaycan mədəniyyəti özlüyündə 
parlaq və zəngindir. Özünün rus və 
Avropa ənənələrinə açıqlığı sayəsində 
bütün dünyaya maraqlıdır və bəşəriyyəti 
zənginləşdirir. Bu gün Rusiya ilə 
Azərbaycan arasında müşahidə etdiyi-
miz intensiv mədəni mübadilə iki xalqın 
qarşılıqlı əlaqələrində yeni hadisə deyil, 
köhnə ənənələrin davamı və inkişa-
fıdır. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan 
müğənniləri, yazıçıları və aktyorları rus 
mədəniyyətinə töhfələr veriblər.

– Siz başqa adlar da çəkə 
bilərsinizmi?

– Onların sayı çoxdur. Valideynlərim 
mənə “Arşın mal alan” musiqili kome-
diya filminin Sovet İttifaqında necə 
populyarlığı, filmdə baş rolu oynayan 
müğənni Rəşid Behbudovun tamaşaçı-
ların sevimlisi olması barədə danışıblar. 

Əgər bizə daha yaxın reallığı götürsək, 
o halda  “Birinci kanal”ın tanınmış 
aparıcısı İradə Zeynalovanı, şoumen 
Tahir Məmmədovu və ya hamının Timur 
Rodriges təxəllüsü ilə tanıdığı Teymur 
Kərimovu yada sala bilərik. Gəlin, hətta 
dil mühitindən uzaq görünən sahəni – 
rəssamlığı götürək: mənim üçün şübhə 
yoxdur ki, Toğrul Nərimanbəyov və 
Tahir Salahov kimi bu dərəcədə məşhur 
rəssamların yaradıcılığı məhz iki 
mədəniyyətin qovuşuğunda formalaşıb. 

– Bəs, Siz rus dilində yazıb-
yaradan azərbaycanlı yazıçılar 
fenomeninə necə baxırsınız?

– Bu təzahürün mənbəyi də rus 
dilinin millətlərarası ünsiyyət dili olma-
sıdır. Azərbaycan ədəbiyyatının klas-
siki Nizami orta əsrlərdə öz şeirlərini 
fars dilində yazıb. Çünki məhz bu dil o 
dövrdə Şərq xalqları üçün ünsiyyət dili 
olub. İsmayıl bəy Qutqaşınlı “Rəşid bəy 
və Səadət xanım” hekayəsini XIX əsr 
kübar cəmiyyətində hamı tərəfindən 
qəbul edilən fransız dilində yaradıb. 
Siyasi detektivlərin populyar müəllifi 
Çingiz Abdullayevin yaradıcılığının kökü 
isə Bakı həyətlərindən qaynaqlanır. 
O həyətlərdən ki, o vaxt sakinlərinin 
əksəriyyəti rus dilində danışır və “Belə 
bir millət var – bakılılar” mahnısını oxu-
yurdu. İndi çox az adamın ağlına o fikir 
gələr ki, kinematoqrafiyaya, “Səhranın 
bəyaz günəşi” və ya “Günəşdən 
usanmışlar” filmlərinə ssenarilər verən 
Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyov 
qardaşlarının Azərbaycan, yoxsa rus 
mədəniyyətinə aid olduqlarını soruşsun.

Bütün bu nümunələrdə mən bi-
zim iki mədəniyyətimiz arasında 
məhsuldar əlaqələrin növbəti təsdiqini 
görürəm. Polad Bülbüloğlu sayəsində 
rusiyalılar xeyli bədii sərgilərə tamaşa 
edib, Azərbaycanın yeni musiqiçiləri 
və ifaçıları ilə tanış olublar. Onun 
köməyi ilə ölkəmizdə Azərbaycan 
Mədəniyyət Günləri keçiriləcək. Bu isə 
o deməkdir ki, mədəniyyət sahəsində 
Rusiya və Azərbaycan əlaqələri yalnız 
möhkəmlənməlidir. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Pakistanlı jurnalistlər: AZƏRTAC-ın 
xəbərlərindən daim geniş istifadə edirik

 � Pakistanın Azərbaycana 
səfər edən bir sıra media 
qurumunun nümayəndələri 
AZƏRTAC-da olublar. 

Agentliyin İdarə Heyətinin sədri 
Aslan Aslanov ilə görüşdə Azərbaycan 
və Pakistan arasında sıx dostluq və 
tərəfdaşlıq münasibətlərindən danışılıb, 
iki ölkə xalqlarının daha da yaxınlaş-
masında mətbuatın rolu xüsusi vurğu-
lanıb. Qeyd olunub ki, əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu 
əlaqələr Prezident İlham Əliyev və 
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
tərəfindən inkişaf etdirilir və daha da 
zənginləşdirilir. 

Qonaqlara məlumat verilib ki, 
AZƏRTAC Pakistanın APP, PPİ, 
DND kimi informasiya agentlikləri ilə 
mütəmadi informasiya mübadiləsi 
aparır, beynəlxalq media qurumların-
da bir-birlərini dəstəkləyir. “Asiya və 
Sakit Okean Ölkələri Xəbər Agentlikləri 
Təşkilatında (OANA) vitse-prezident 
olan AZƏRTAC-ın təşəbbüsü ilə PPİ 
agentliyi qurumun texniki komitəsinə 
üzv qəbul edilib. Bizim ümumilikdə 
Pakistan mediası ilə sıx əlaqələrimiz 
var. Gələcəkdə Pakistanda da müx-
bir məntəqəsi açmağı planlaşdırı-
rıq. Düşünürəm ki, bu, informasiya 
sahəsində əlaqələrimizin daha da 
möhkəmlənməsinə müsbət təsir edər”, - 
deyə Aslan Aslanov bildirib. 

İki dövlət arasında sıx dostluq 
əlaqələri mətbuat qurumlarının da 
əməkdaşlığı genişləndirməsinə təkan 

verir. Bu barədə danışan “Pakistan in 
the World” jurnalının baş redaktoru 
Tazin Axtar AZƏRTAC-ın fəaliyyəti ilə 
yaxından tanış olduqlarını qeyd edib. 
“Biz, pakistanlı jurnalistlər, AZƏRTAC-ın 
xəbərlərindən daim geniş istifadə edirik. 
Çünki indiki güclü informasiya axınının 
olduğu hazırkı dövrdə agentlik daha eti-
barlı və səhih məlumatlar yayır”, - deyə 
o bildirib. 

Pakistanlı jurnalistlərə 100 yaşını 
qeyd etməyə hazırlaşan AZƏRTAC-ın 
keçdiyi yol, 2016-2019-cu illərdə Dünya 
Xəbər Agentlikləri Konqresinə və OANA-
ya sədrlik etməsi barədə məlumat veri-
lib, sosial media və ənənəvi mətbuatın 

qarşılıqlı əlaqəsi, feyk xəbərlərlə 
mübarizənin əhəmiyyəti, yeni texnolo-
giyalardan istifadənin və media qurum-
ları arasında təcrübə mübadiləsinin 
üstünlükləri barədə fikir mübadiləsi 
aparılıb. 

Görüşdə “İslamabad Post”, “Nati-
onal Herald Tribune”, “Daily Azkaar”, 
“Pakistan Observer”, “Morning Mail” 
qəzetlərinin, “24 News”, “HUM News” 
telekanallarının, “BOL News Network”, 
“Express” media qurumlarının, “Pakis-
tan in the World”, “Centreline” jurnal-
larının, həmçinin İordaniyanın Petra 
xəbər agentliyinin nümayəndələri iştirak 
ediblər.

 � Fevralın 6-da Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və Balet 
Teatrında Xalq artisti, professor, 
diplomat, görkəmli ictimai xadim 
Polad Bülbüloğlunun 75 illik 
yubileyi münasibətilə bəstəkarın 
“Eşq və ölüm” baleti nümayiş 
olunub.

Səhnə əsərində əsas partiyaları 
Əməkdar artistlər Cəmilə Kərimova, 
Makar Ferştandt, Samir Səmədov, Xalq 
artisti Gülağası Mirzəyev, solistlər Timur 
Oduşev, Ayan Eyvazova və başqaları 
canlandırıb. 

Səhnə əsəri rusiyalı xoreoqraf Na-

dejda Malıginanın quruluşunda izlənilib. 
Balet teatrın baş dirijoru, Əməkdar artist, 
beynəlxalq müsabiqələr laureatı Əyyub 
Quliyev tərəfindən idarə olunub. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun 
motivləri əsasında qələmə alınan  səhnə 
əsəri əbədi məhəbbəti tərənnüm edir, 
qəhrəmanların şücaət və igidliyi qarşı-
sında ölümün gücsüz olduğunu nümayiş 
etdirir. 

İştirakçıların məharətli və peşəkar 
çıxışı səhnə əsərini daha baxımlı edib, 
balet maraqla qarşılanıb. 

Qeyd edək ki, balet ilk dəfə 
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera 
və Balet Teatrında 2005-ci ildə Vyana 
Balet Akademiyasının professoru Vakil 
Usmanov tərəfindən səhnəyə qoyulub. 
Səhnə əsəri Bakıda çox böyük uğurla 
baş tutan premyerasından sonra elə 
həmin il Moskvada – Rusiya Akademik 

Böyük Teatrı və Sankt–Peterburq Dövlət 
Akademik Mariya Teatrının səhnələrində 
təqdim olunub.                       

AZƏRTAC

Gənclər Fondunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib

 � Fevralın 6-da Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun 
Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib.

İclasda Fond tərəfindən 2019-cu 
ildə görülən işlər barədə yekun he-
sabat dinlənilib, 2020-ci il üzrə 
fəaliyyət planı, həmçinin “Könüllülər 
ili” ərzində təşkil olunacaq tədbirlər 

və gənclər təşkilatlarının layihələrinin 
qrant müsabiqəsindən kənar 
maliyyələşdirilməsi üçün mövzular 
müzakirə olunaraq təsdiqlənib.

Həmçinin gənclər siyasəti ilə 

bağlı proqram və layihələrin qrant 
maliyyələşdirilməsi üzrə A və B kate-
qoriyaları üzrə 14-cü qrant müsabiqəsi 
elan edilib. Gənclər təşkilatları təsdiq 
edilən mövzular üzrə layihələrini fevralın 
10-dan martın 10-dək Gənclər Fonduna 
təqdim edə bilərlər.

Müşahidə Şurasının digər qərarına 
əsasən, fiziki şəxslərin layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi istiqamətinə xüsusi 
yenilik təqdim edilib. Belə ki, gənclər 
aktual mövzular üzrə layihələrini artıq 
ilboyu Gənclər Fonduna təqdim edə 
biləcəklər. Müşahidə Şurasının müva-
fiq qərarına uyğun olaraq, müsabiqə 
mövzuları Gənclər Fondu tərəfindən 
gənclərlə aparılacaq müzakirə və sor-
ğular əsasında ən gec 15 gün ərzində 
müəyyən ediləcək və dərc olunacaq.

İclasda, həmçinin Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Gənclər Fondunun icraçı 
direktoru Cəbi Quliyev tərəfindən iki illik 
hesabatın və növbəti il üzrə nəzərdə 
tutulan fəaliyyət planının təqdimatı olub.

AZƏRTAC

Ədliyyə Akademiyasının Elmi Şurasının iclası keçirilib
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