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Azərbaycan m ədəniyyəti yeni yüksəlişdə
Hər bir xalq o zaman özünü xoşbəxt hiss 
edir ki, onun zəngin mədəniyyəti, musiqisi, 
incəsənəti var. Hər bir xalqı dünyada daha 
çox məhz onun mədəniyyəti, mənəvi sər
vətləri tanıdır. Bu mənada Azərbaycan və
təndaşları həqiqətən fəxr edə bilərlər ki, bi
zim zəngin mədəniyyətimiz var. Biz elə bir 
mədəniyyətə sahibik ki, onunla təkcə özü
müz deyil, dünya xalqları belə fəxr duyur
lar. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda 
həmişə mədəniyyətə xüsusi diqqət verilib. 
Ötən əsrin son 20-30 ili ərzində Azərbay
can mədəniyyətinin inkişafı xüsusi dövlət hi- 
mayəsindədir. Əgər son beş ildə Azərbay
can mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı verilən 
fərmanları, həyata keçirilən bir sıra tədbir
ləri, bu sahəyə ayrılan vəsaitin ildən-ilə 
artmasını nəzərə alsaq, görərik ki, respubli
kamızda mənəviyyat məsələləri hansı səviy
yədədir. 2000-ci ildə Azərbaycan türkdilli 
dövlət başçılarının, dünya qorqudşünasları- 
nın iştirakı ilə "Kitabi-Dədə Qorqud" epo
sunun 1300 illiyini təntənəli surətdə qeyd 
etdi. İlk dəfə olaraq bu epos məhz olduğu 
kimi xalqa çatdırıldı. Azərbaycan vətəndaş
ları bir daha yəqinləşdirdilər ki, bu qəhrə
manlıq dastanından faydalanmaq nə qədər 
vacibdir. Təsdiq edildi ki, milli dövlətçiliyi
mizin ideya təməlində "Kitabi-Dədə Qor
qudun yeri daha möhtəşəmdir.

illi mədəniyyətə, onun 
tarixi qaynaqlarına 
həmişə çox diqqətlə 

yanaşılmışdır. Azərbaycan mədə
niyyətinin son illərdəki tarixi inki
şaf yolu bilavasitə ölkə başçısının 
adı, şəxsiyyəti ilə bağlanmış, mə
dəniyyət və incəsənət xadimləri
miz bu dövrdə axtarışlarını məhz 
dövlətin qayğısı sayəsində geniş
ləndirməyə müvəffəq olmuşlar. 
Ötən beş il ərzində ölkə rəhbərli
yinin, eləcə də xarici dövlətlərin 
başçılarının, yüksək rütbəli əcnə
bi qonaqların iştirakları ilə yüzlər
lə tədbir keçirilmişdir. Azərbay
can mədəniyyəti və incəsənəti 
dünyanın bir çox ölkəsində geniş 
şəkildə nümayiş etdirilmişdir. 
Fransada VII Beynəlxalq musiqi 
festivalında Ü.Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət simfonik or
kestrinin iştirakını xatırlayaq. Bu 
ölkənin kütləvi informasiya vasi
tələrində Azərbaycan rəhbərliyi-

munələrimiz 30-dan artıq ölkədə 
nümayiş etdirilmişdir - ABŞ, Bö
yük Britaniya, Fransa, Rusiya Fe
derasiyası, Avstraliya, Çin, İraq, 
Yaponiya, Türkiyə, Pakistan, is
rail, Koreya...

fəaliyyətinin mühüm bir hissəsinə 
çevrilmişdir. Hər bir yaradıcı şəx
sin əməyinə yüksək qiymət veril
miş, onlar müxtəlif fəxri adlara la
yiq görülmüşlər. Sənətkarlarımız 
həm maddi, həm də mənəvi qay-

incəsənət xadimlərinin bir qrupu 
ən ali mükafatlara - “Şöhrət” və 
“ istiqlal" ordenlərinə layiq görül
müşlər.

0 .Hacıbəyov adına Dövlət 
simfonik orkestrinin, Azərbaycan 
Dövlət xor kapellasının, rəqs an-

yi, Naxçıvanda görkəmli rəssam 
Bəhruz Kəngərlinin ev-muzeyi və 
digər muzeylər açıldı. Bir sıra mu
zeylər isə yenidən bərpa oluna
raq müxtəlif ekspozisiya ilə zən
ginləşdirildi.

Respublikamızın rayon mər

də, Quba rayon mərkəzi kitabxa
nalarında bu istiqamətdə müəy
yən işlər görülmüşdür. Respubli
ka Kitabxana Kollektoru ilə bağ
lanmış müqaviləyə əsasən, mər
kəzləşdirilmiş kitabxana sistemlə
rinə kitab alınması işi qaydaya

Bizim mədəniyyətimizin Икса öziimüz 
deyil, dünya xalqlan da fəxr edirtar

nin mədəniyyətə necə qayğı və 
həssaslıqla yanaşdığı haqqında 
maraqlı yazılar dərc edildi.

“EKSPO-2000” Ümumdünya 
sərgisində Azərbaycan Milli gü
nünün keçirilməsi, Hannover şə
hərində Azərbaycan incəsənət 
ustalarının böyük konserti sənət
çilərimizə yeni şöhrət gətirmişdir. 
Həmin sərgidə dünyanın 174 öl
kəsi və 34 beynəlxalq təşkilat 
təmsil olunmuşdu. Bu tədbirdə bir 
daha sübut olundu ki, Azərbay
can xalqı qədim tarixi və mədə
niyyəti ilə bağlı olaraq bəşər sivi
lizasiyasına çox böyük töhfə ver
mişdir.

Ötən illər ərzində dünyanın ən 
müxtəlif meridianlarında Azər
baycan mədəniyyəti və incəsənə
ti günləri, sənət ustalarımızın xari
ci ölkələrə qastrol səfərləri uğurla 
keçmişdir. Bu səfərlər zamanı ta
maşaçılar bir tərəfdən bizim kon
sert proqramlarından heyrətə gə
lirdilərsə, digər tərəfdən də müx
təlif mövzulu təsviri sənət, xalça 
və tətbiqi sənət nümunələrinə də
rin maraq göstərirdilər. Azərbay
can musiqisinin, baletinin, təsviri 
sənət və teatr sənətinin, xalq ya
radıcılığı nümunələrinin şöhrəti 
Çindən Nikaraquaya, Kamboca- 
dan Amerikaya qədər ölkələri do
laşmaqdadır.

Beş il ərzində Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri keçirilən öl
kələri sadalasaq, ürəkaçan bir 
mənzərənin şahidi olarıq. Milli 
mədəniyyətimiz və incəsənət nü-

Ölkələr arasında mədəniyyət 
əlaqələrinin yaradılmasında və 
inkişaf etdirilməsində də mühüm 
addımlar atılmışdır. Respublika 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
32 ölkə ilə dövlətlərarası müqavi
lə, saziş və çoxsaylı idarələrarası 
protokol və sənədlər imzalanmış
dır. Dünyanın bir sıra ölkələri 
Azərbaycanla mədəni əlaqələr 
qurmağa maraqlı olmuşlar.

Mədəniyyət və incəsənət xa
dimlərinin yaradıcılıq axtarışlarına 
imkan yaratmaq ölkə rəhbərinin

ğı ilə əhatə olunurlar. Ölkənin 
müəyyən mənada maliyyə çətin
likləri ilə üz-üzə durduğu vaxtlar
da da sənət ustalarına, elm xa
dimlərinə qayğı göstərilib. Son 
beş ildə milli mədəniyyətimizin və 
elmimizin inkişafına istedad və 
fəaliyyətini həsr edən yüzdən çox 
sənətçi və elm adamı ölkə başçı
sı tərəfindən təsis edilmiş ömür
lük xüsusi təqaüdə layiq görül
müşdür. İstedadları ilə fərqlənən, 
öz əməyini milli və mədəniyyət 
xəzinəmizin inkişafına sərf edən

samblının, balet artistlərinin, ka
mera orkestrinin, Akademik Ope
ra və Balet Teatrının simfonik or
kestrinin, Musiqili Komediya Te
atrının simfonik orkestrinin əmək- 
haqlarının dörd-beş dəfə artırıl
ması bu sahədə çalışanlara bö
yük sevinc bəxş etmişdir. Teatr 
sahəsində fəaliyyət göstərən 
aktyor, rejissor və digər sənət 
adamlarının prezidentin I, II, III 
dərəcəli mükafatları ilə təqdim 
edilməsi və ümumilikdə mədəniy
yət işçilərinin əməkhaqlarının 50 
faiz artırılması da insanlarda ruh 
yüksəkliyi yaratmışdır. Bu, ilk 
növbədə yaradıcı əməyə verilən 
qiymətdir.

Son illər ərzində ölkədə keçiri
lən müxtəlif müsabiqələr, mahnı 
bayramları neçə-neçə istedadın 
üzə çıxmasına səbəb olmuşdur. 
Bu müsabiqələrdə uğur qazanan 
gənclərə göstərilən sonsuz qayğı 
və diqqət Azərbaycanın inamlı 
sabahı deməkdir. Prezident tərə
findən təsis edilmiş “Qızıl kitab”a 
adları düşən və hər biri xüsusi tə
qaüdə layiq görülmüş gənc sə
nətçilərə milli mədəniyyətimizi 
yaşadığımız yeni əsrdə inkişaf et
dirmək səadəti qismət olmaqda
dır.

/Л  zərbaycanda muzey işi-
<j/-\nin inkişafı da indiki ölkə 

başçısının adı ilə bağlıdır. Gör
kəmli şəxsiyyətlərin xatirə mu
zeylərinin yaradılması həmişə 
diqqət mərkəzində durub. Ötən 
beş ildə Azərbaycan dramaturgi
yasının görkəmli nümayəndəsi 
Hüseyn Cavidin ev-muzeyi həm 
Bakıda, həm də Naxçıvanda açıl
dı. Eləcə də dünya şöhrətli musi
qiçilər Rostropoviçlərin ev-muze-

kəzlərində bir sıra tarix-diyarşü
naslıq muzeyləri fəaliyyət göstə
rir. Bu muzeylərin də daim yaşa
ması üçün həmişə dövlət tərəfin
dən xüsusi diqqət göstərilib. Er
mənistanın ölkəmizə təcavüzü 
nəticəsində işğal olunmuş ərazi
lərimizdə məhv edilmiş mədəni 
sərvətlərimizlə bağlı dövlət tərə
findən lazımi sənədlər hazırlan
mış, bu məsələ ilə əlaqədar bir sı
ra beynəlxalq təşkilatlara, o cüm
lədən YUNESKO-ya, Beynəlxalq 
Muzeylər Şurasına, bütün ölkələ
rin mədəniyyət nazirlərinə müra
ciət edilmişdir. Beynəlxalq top
lantılarda bu mövzuda aparılan 
prinsipial çıxışlar, tələblər bu gün 
də davam etdirilməkdədir.

Kitabxanalarımızın beynəlxalq 
əlaqələri də xeyli inkişaf etmişdir.
2000-ci ildə M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Dövlət Kitabxanasın
da Avrasiya Fondunun maliyyə 
yardımı ilə “internet zalı” təşkil 
olunmuş və beynəlxalq kompüter 
şəbəkəsi yaradılmışdır. Dövlət 
başçımız bu kitabxananın fəaliy
yəti və problemləri ilə daim ma
raqlanaraq bir neçə dəfə kitabxa
nada olmuş, öz şəxsi kitabxana
sından 300-dən artıq qiymətli 
ədəbiyyatı bu xəzinəyə bağışla
mışdır. Ölkə başçısının bu təşəb
büsü yeni bir ənənənin əsasını 
qoymuşdur. Ziyalılar, yazıçılar, 
alimlər və digər müəlliflər kitabxa
naya çoxlu sayda kitab bağışla
mışlar.

Respublikamızın bir sıra şəhər 
və rayon mərkəzi kitabxanaların
da da regional informasiya mər
kəzlərinin yaradılmasına başlan
mışdır. Gəncə, Əli Bayramlı, Şə
ki, Lənkəran şəhər, Şamaxı, Bər-

salınmışdır.
Respublikamız müstəqillik əl

də etdikdən sonra hər sahədə ol
duğu kimi, mədəniyyətdə də yeni 
islahatların həyata keçirilməsi zə
rurəti yarandı. Bu islahatların ba
riz nümunəsi kimi ölkə rəhbərinin 
müvafiq fərmanları ilə Azərbay
can Tarix və Mədəniyyət Abidələ
rinin Mühafizəsi və Bərpası Komi
təsinin və “Azərkinovideo" isteh
salat Birliyinin bütövlüklə, Azər
baycan Mətbuat və informasiya 
Nazirliyinin isə bir sıra funksiyala
rının Mədəniyyət Nazirliyinin 
strukturunda birləşdirilməsi yeni 
fəaliyyət sahələri açmış, bu sahə
lərin inkişafında da əsl dönüş ya
ranmışdır.

Azərbaycan Milli Kinematoq- 
rafiyasının inkişafında da müəy
yən dönüş duyulmaqdadır. Bu, 
faktdır ki, milli kinematoqrafiyanın 
tərəqqisi birbaşa dövlət başçısı
nın adı ilə bağlıdır.

2001-ci ilin aprel ayında kino 
sahəsinin məhz Mədəniyyət Na
zirliyinin tərkibinə verilməsi milli 
kinomuzda yeni mərhələ oldu. Bu 
sahədə yaranmış neqativ meyllə
rin qarşısı alınmağa başladı.
2002-ci ildə bir neçə filmin isteh
salı başa çatdırıldı. Kinosevərlər, 
nəhayət ki, “Ovsunçu", “Hacı Qa
ra”, “Güllələnmə təxirə salınır” bə
dii filmlərinə, balacalar isə “Ca
vanşir", “Torpaq” cizgi filmlərinə 
tamaşa etmək imkanı qazandılar. 
İstehsalatda isə yeni kino layihə
lərinin hazırlığı gedir.

Video sahəsində də müəyyən 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. “Pi- 
ratlar”ın inhisarında saxlanan mil
li kinofilmlərimiz artıq onların əsl 
sahibi olan “Azərbaycanfilm” tə
rəfindən böyük tirajla buraxılan

“Bizim kino” videosilsiləsinə daxil 
edilmiş və satışa buraxılmışdır 
Azərbaycanda Dövlət Film Fondu 
və onun Naxçıvan filialı fəaliyyət 
göstərir. Kino Ensiklopediyasının 
yaradılması üzrə işlər davam 
edir. Yaxın vaxtlarda isə Azər
baycan filmlərinin kataloqu işıq 
üzü görmüşdür.

Azərbaycanda aparılan mə
dəniyyət islahatlarının tərkib his
sələrindən biri də tarix və mədə
niyyət abidələrinin mühafizəsi i|ə 
bağlı olub. Bir faktı qeyd etmək 
lazımdır ki, dövlət mühafizəsinə 
götürülmüş 6308 abidədən 65-nə 
dünya, 2034-nə ölkə, digərlərinə 
isə yerli əhəmiyyətli kateqoriyalar 
verilmişdir. 2 avqust 2001-ci il ta
rixdə verilmiş qərara görə, “Azər
baycan Respublikası ərazisində 
dövlət mühafizəsinə götürülmüş 
daşınmaz tarix və mədəniyyət 
dərəcəsinə görə bölgü” təsdiq 
edilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlar
la aparılan işlər nəticəsində Şəki 
rayonunun Kiş kəndində yerləşən 
qədim məbəd 2002-ci ildə yüksək 
səviyyədə bərpa olunmuşdur. 
Eləcə də Mədəniyyət Nazirliyinin 
məqsədyönlü işi nəticəsində İçə
rişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq 
Kompleksi, Şirvanşahlar sarayı 
və Qız qalası ilə birlikdə ilk dəfə 
olaraq Dünya Mədəni irs Siyahı
sına daxil edilmişdir. Bu ilin fevra
lında isə “Bakı şəhərində İçərişə
hər Tarix-Memarlıq Qoruğunun 
mühafizəsi və bərpası ilə bağlı 
bəzi tədbirlər haqqında" sərən
cam imzalandı. Bu sərəncam tari
ximizin, eləcə də maddi mədəniy
yət abidələrimizin üzərindəki daş 
pərdələrin açılması üçün geniş 
imkanlar yaratdı.

'т 'нэксэ maddi-mənəvi abi- 
II dələrimiz deyil, bir sıra 

mədəniyyət ocaqlarımızın da 
maddi-texniki bazası möhkəm
ləndirilmiş, təmir edilmiş, müasir 
üslubda, dünya standartlarına uy
ğun şəkildə istifadəyə verilmişdir. 
1999-2000-ci illərdə dövlət kukla, 
mahnı, gənc tamaşaçılar, “Yuğ”, 
eləcə də Naxçıvan kukla, filarmo
niya, Gəncə, Şəki, Mingəçevir, 
Lənkəran dövlət teatrlarının bina
larında müxtəlif həcmli təmir-bər
pa işləri aparılmış, bu müəssisə
lərin maddi-texniki bazasının yük
səlməsi üçün təchizat məsələləri 
həyata keçirilmişdir. Bu işlərin
arasında M.Maqomayev adına^ 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-

II

sının yenidən qurulması və bər
pası xüsusi yer tutur. Ölkə başçı
sının bununla bağlı 2002-ci il ta
rixli sərəncamından irəli gələn 
tapşırıqlar vaxtında və keyfiyyətlə 
yerinə yetirildi. Filarmoniya bina
sında aparılan bərpa, yenidən
qurma işləri və onun müasir tə
ləblər səviyyəsində avadanlıqlar
la təminatı uğurla başa çatdırıl
mışdır.

Mədəniyyət siyasətini tənzim
ləyən bir sıra dünya əhəmiyyətli 
və ölkədaxili layihələr həyata ke
çirilir. Bunların arasında Avropa 
Şurasının “STEYC" və YUNES- 
KO-nun “Mədəni çeşidlilik" layi
hələrini, Yoxsulluğun azaldılması 
və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət 
Proqramını, Azərbaycan mədə
niyyətinin inkişafına həsr olun
muş strateji proqramları və digər 
layihələri göstərmək olar. Avropa 
Şurasının Cənubi Qafqaz ölkələri 
üçün nəzərdə tutulmuş "STEYC” 
layihəsi yeni mədəniyyət siyasəti
nin dəstəklənməsi məqsədilə hə
yata keçirilir. Layihə çərçivəsində 
Azərbaycan Respublikasında 
Mədəniyyət Siyasəti üzrə Milli 
Məruzə işlənib hazırlanmış və 
Avropa Şurasının Mədəniyyət üz
rə İdarəedici Komitəsinə təqdim 
olunmuşudr. Bu mərasimdə işti
rak etmiş Avropa Şurasının rəh
bərliyi Azərbaycanın milli məru
zəsini çox yüksək qiymətləndir
miş və nümunəvi hesab etmişdir. 
Həmin günlərdə Avropa Şurası
nın iqamətgahında təşkil olunmuş 
“Qobustan" sərgisi də maraqla 
qarşılanmışdır.

Azərbaycan Respublikası 
MDB dövlətləri arasında Rusiya 
Federasiyasından sonra icmalı 
veb-saytda yerləşdirilən ikinci 
dövlətdir. Aldığımız məlumata gö
rə, bu icmalla hər gün internet 
qlobal şəbəkəsinin 600 nəfərə 
yaxın istifadəçisi maraqlanır. De
məli, Azərbaycan dünyanın hər 
bir ölkəsində yalnız nefti və digər 
sərvətləri ilə deyil, həm də mədə
niyyəti ilə maraq doğurur.

vtən illərin mədəniyyət 
’  hadisələrinə nəzər sal

dıqca fərəhli hisslər keçirirsən.
Bununla belə, milli mədəniyy3' 
timizin tərəqqisi və təbliği У°' 
lunda həyata keçirəcəyimiz da
ha möhtəşəm işlər qarşıdadır. 
Ona arxayımq ki, dövlətim12 
həmişə mənəvi dəyərlərimizi11
qorunması və daha da zəngi11' 
ləşdirilməsi üçün hər bir vətən
daşa, sənətkara daim himayə' 
darlıq edir. .F.XƏLILZADƏ;

“Azərbaycan
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