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Ger�də qoyduğumuz 2018-c� �l Azərbaycan 
Un�vers�tet� üçün b�r sıra əlamətdar had�sələr və 
na�l�yyətlərlə zəng�n b�r �l olaraq yaddaşlarda 
qaldı.  Bütün bunlar yen� başlayan 2019-cu �ldə 
daha böyük uğurlara �mza atılacağına, qarşıya 
qoyulan bütün stratej�k hədəflərə na�l 
olunacağına  əm�nl�k yaradır. 
Görülən �şlər, həyata keç�r�lən yen�l�klər 
jurnalımızın səh�fələr�ndə öz əks�n� tapır, 
un�vers�tet xəbərlər�, konfranslar, ayın əməkdaşı, 
tələbə həyatı �lə bağlı ənənəv� mater�allarımız 
yen�l�k və uğurlarımızı əks etd�r�r.

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n son 6 ayda keçd�y� 
yola nəzər salan yen� sayımızı böyük 
məmnun�yyətlə s�zlərə təqd�m ed�r�k. Görüşə bu 
dəfə də yen� və maraqlı xəbərlər, yazılar, 
müsah�bə və reportajlarla gəlm�ş�k. 

Əməkdar elm xad�m�, Azərbaycan Aşıqlar 
B�rl�y�n�n sədr�, Azərbaycan d�l� və ədəb�yyat 
kafedrasının professoru Məhərrəm Qasımlı �lə 
müsah�bəm�z onun Azərbaycan aşıq sənət�n�n 

“Məzunlarımız” rubr�kamızda �sə məzunlarımızın 
uğur hekayələr� �lə tanış olacaqsınız. 
Maraqla oxumanız və növbət� sayımızda 
görüşmək üm�d� �lə...

M�ll�-mədən� �rs�m�z�n təbl�ğ� �st�qamət�ndə s�ls�lə 
mater�allarımızın növbət� mövzusu qəd�m 
sənətkarlıq sahəs� olan dulusçuluq, müsah�b�m�z 
�sə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Akadem�yasının “Bəd�� keram�ka, şüşə və metal” 
kafedrasının müd�r�, dosent Saleh 
Məmmədovdur. 
Məlum olduğu k�m�, 2019/2020-c� tədr�s �l�ndən 
başlayaraq al� məktəblərə qəbul yen� qaydalar 
əsasında aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəz� və 
Təhs�l Naz�rl�y� tərəfindən b�rgə hazırlanan yen� 
qəbul model� �lə “Ab�tur�yentlər üçün rəhbər” 
səh�fələr�m�zdə tanış ola b�lərs�n�z. 

tədq�q� və �nk�şafı yolundakı fəal�yyət�nə, saz-söz 
sənət�nə dövlət qayğısına, xalqımızın qeyr�-
madd� mədən� �rs nümunələr�n�n dünya 
m�qyasında təbl�ğ�nə nəzər salır. 
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UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ 

Səadət Əl�yeva un�vers�tetə yüksək balla qəbul 
olan 12 tələbəyə tələbə b�letlər�n� və onları �ct�ma� 
nəql�yyatda b�r �ll�k ged�ş haqqı �lə təm�n edən 
müvafiq elektron ödən�ş kartlarını da təqd�m ed�b.

2018/2019-cu tədr�s �l�n�n başlanmasına həsr 
olunmuş tədb�rdə rektor Səadət Əl�yeva açılış 
n�tq� �lə çıxış edərək ötən tədr�s �l�ndə Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n əldə etd�y� uğurlar haqqında 
məlumat ver�b. Səadət Əl�yeva al�  təhs�l 
müəss�səs�n�n yen� �nk�şaf mərhələs�nə qədəm 
qoyduğunu və perspekt�vdə daha böyük uğurlara 
�mza atılacağına əm�nl�y�n� �fadə ed�b. Yen� tədr�s 
�l�n�n başlanması münas�bət�lə tələbələr� və 
un�vers�tet�n professor-müəll�m heyət�n� təbr�k 
edən rektor dey�b: “Tələbə olmaq gənclərdə 
məsul �yyət h�ss�n�  daha da art ı rmal ıdır. 
Gələcəkdə böyük uğurlara �mza atmaq üçün hər 
b�r�n�z tələbəl�k �llər�n� səmərəl� keç�rməyə səy 
göstərməl�, un�vers�tet�n yaratdığı �mkanlardan 
maks�mum faydalanmalısınız”.
Rektor sonra 2018 / 2019-cu tədr�s �l�ndə “Aprel 
şəh�d� Fəxrədd�n Qurbanlı” təqaüdünə lay�q 
görülən tələbən� tədb�r �şt�rakçılarına təqd�m ed�b. 
B�ld�r�l�b k�, qeyd olunmuş təqaüd b�r�nc� tədr�s 
�l�n�n b�r�nc� semestr�ndə F�lolog�ya (Azərbaycan 
d�l� və ədəb�yyatı) �xt�sası üzrə təhs�l alan I kurs 
tələbəs� Sənan Fərmanlıya ver�ləcək. 

Tələbələr kred�t s�stem� �lə tədr�s�n təşk�l� 
qaydaları, tələbələr�n hüquq və öhdəl�klər� �lə də 
tanış olub,  Tələbə Gənclər  Təşk� lat ın ın 
fəal�yyət�n� əks etd�rən v�deo-çarxa baxıblar.

Elektron k�tabxana veb üzər�ndən �şləy�r və bütün 
proseslər �st�fadə olunan proqram təm�natı 
vas�təs�lə tam avtomatlaşdırılıb. Un�vers�tet�n 
sayt ına dax� l  o lduqdan sonra “Elektron 
k�tabxana” l�nk�ndən zəng�n, müas�r tələbata 
uyğun k�tab fondu �lə tanış olmaq, sorğulara 
k�tabxanaçı - b�bl�oqrafın köməkl�y� olmadan 
məsafədən operat�v cavab almaq mümkündür. 

Azərbaycan  Un �vers � te t �ndə  k � tabxana 
x�dmətlər�n�n veb müh�tə daşınmasıyla, müas�r 
standartlara cavab verən tam elektronlaşdırılmış 
k�tabxana �st�fadəyə ver�l�b. Elektron k�tabxanaya 
dünyanın �stən�lən nöqtəs�ndən �nternet vas�təs� 
� lə  ç ıx ış  mümkündür.  Tələbələr  harada 
olduqlar ından ası l ı  o lmayaraq rəqəmsal 
k�tabxana x�dmətlər�ndən rahat şək�ldə �st�fadə 
edə b�l�rlər.

Yeni tədris ili başladı

Elmi kitabxana EBSCO ilə 
əməkdaşlığa başladı

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n elm� k�tabxanası 
dünyanın ən gen�ş onlayn beynəlxalq elm� 
tədq�qatlar və nəşrlər bazası olan EBSCO 
məlumat bazasına b�rbaşa çıxış əldə ed�b. Bu 
münas�bətlə təşk�l olunan məras�mdə EBSCO 
x�dmətlər�n�n təqd�matı keç�r�l�b.

Tədb�rdə �şt�rakçılara bazanın �nformas�ya həcm� 
və x�dmətlər� haqqında məlumat ver�l�b, elektron 
resurslarından �st�fadə qaydaları, axtarış 
s�stem�n�n �ş pr�ns�plər�, axtarışın asanlaşdırılması 
yolları nümay�ş olunub.
B�ld�r�l�b k�, Azərbaycan Un�vers�tet� artıq EBSCO-
ya abunəd�r və al� təhs�l müəss�səs�n�n professor-
müəll�m heyət� və tələbələr� bazadan sərbəst 
şək�ldə �st�fadə edə b�l�r.

Elektron kitabxana istifadəyə verildi
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İstanbul Kültür Universitetinin 
nümayəndələri ilə görüş

Görüşdə tərəflər qarşılıqlı olaraq təms�l etd�klər� 
al� təhs�l müəss�səs�n�n fəal�yyət�, tədr�s olunan 
�xt�saslar, tələbələrə yaradılan �mkanlar haqqında 
məlumat ver�b, qarşılıqlı maraq kəsb edən 
məsələlər ətrafında fik�r mübad�ləs� aparıblar.

Türk�yən�n İstanbul Kültür Un�vers�tet�n�n 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəs�n�n koord�natoru 
Seçk�n Taygun Altıntaş və şöbən�n mütəxəss�s� 
Kübra Mertel Azərbaycan Un�vers�tet�n� z�yarət 
ed�b. İşgüzar görüşdə Azərbaycan Un�vers�tet�n� 
rektorun müşav�r�, Mag�stratura və doktorantura 
şöbəs�n�n müd�r� Nüşabə Qul�yeva, Beynəlxalq 
əlaqələr şöbəs�n�n müd�r� Bəxt�yar Bədəlov, 
Xar�c�  d� l lər  kafedrasının müd�r �  Sam�rə 
Məmmədova təms�l ed�b.

Təlim və Tədris Mərkəzi fəaliyyətə başladı

Mərkəz�n məqsəd� Azərbaycan Un�vers�tet�ndə 
təl�m-tədr�s proses�n�n keyfiyyət�n� yüksəltmək, 
�nnovat�v təl�m metodlarını tətb�q etmək, təl�m və 
tədr�s proses�n�n tədq�qata söykənməs�n� təm�n 
etmək yolu �lə un�vers�tet�n kadr və elm� 
potens�alının artırılmasına müsbət töhfələr 
verməkd�r. 

Azərbaycan Un�vers�tet�ndə Təl�m və Tədr�s 
Mərkəz� fəal�yyətə başlayıb. Mərkəz PETRA 
lay�həs� (Promot�ng Excellence �n Teach�ng and 
Learn�ng �n Azerba�jan� Un�vers�t�es/Azərbaycan 
u n � ve r s � te t l ə r � n d ə  öy r ə n m ə  v ə  t ə l � m � n 
təkm�lləşd�r�lməs�)  lay�həs� çərç�vəs�ndə 
yaradılıb. 

Mərkəz bu t�pl� fəal�yyətlər�n təşk�l� üçün zəng�n 
texn�k� avadanlıqla təch�z olunub.
Lay�hən�n �crasına  2017-c� �ldə başlanılıb. 
PETRA-nın Azərbaycan Un�vers�tet� üzrə �şç� 
qrupu Türk�yən�n Gaz�, Avstr�yanın Vyana Tətb�q� 
Elmlər Un�vers�tet�, F�nland�yanın Jyvaskyla və 
İ s p a n � y a n ı n  V a l e n s � y a  P o l � t e x n � k 
un�vers�tetlər�ndə müvafiq təl�m, sem�nar və 
konfranslarda da �şt � rak edərək Avropa 
un�vers�tetlər�n�n bu sahədək� təcrübəs�n� 
öyrən�blər. 

Mərkəz tərəfindən müəll�m və tələbə heyət� üçün 
zərur� təl�m və sem�narların, o cümlədən kursların 
təşk�l� təm�n ed�ləcək. ECDL, PTE Academ�c k�m� 
beynəlxalq sert�fikat kurslarının və �mtahanlarının 
keç�r�lməs�n�n təm�n olunması da mərkəz�n 
vəz�fələr� sırasındadır. 

Almatı Menecment Universiteti ilə 
Memorandum imzalandı

Sənəd� Azərbaycan Un�vers�tet�n�n rektoru 
Səadət  Ə l �yeva  və  A lmat ı  Menecment 
Un�vers�tet�n�n Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə 
prorektoru Ruslan Kozhakmetov �mzalayıb. 
Azərbaycan Un�vers�tet�ndə keç�r�lən görüşdə 
tərəflər�n mümkün əməkdaşlıq �st�qamətlər� 

Azərbaycan Un�vers�tet� �lə Qazaxıstanın Almatı 
Menecment Un�vers�tet� arasında əməkdaşlığa 
da�r Anlaşma Memorandumu �mzalanıb.

haqqında fik�r mübad�ləs� aparılıb.

Prorektor  görüşdən sonra  Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n tədr�s b�nası və madd� texn�k� 
bazası �lə də tanış olub. Qonağa Azərbaycan Xalq 
Cümhur�yyət� aud�tor�yası, Konfuts� mərkəz� və 
elm� k�tabxana göstər�l�b.

Əldə olunan razılığa əsasən tərəflər müəll�m-
tələbə mübad�ləs�, b�rgə konfransların təşk�l 
olunması, b�rgə elm�-tədq�qat �şlər�n�n aparılması 
və bu k�m� sahələrdə əməkdaşlıq edəcəklər.
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UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ 

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n professoru As�f 
Hacıyev�n “XX əsr ədəb� düşüncələr tar�x�” 
k�tabının təqd�matı keç�r�l�b.

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n professoru Qorxmaz 
Qul�yev çıxışında b�ld�r�b k�, As�f Hacıyev�n k�tabı 
dünya mədən�yyət� nümunələr�n�n  “mətn” 
formasında Azərbaycan oxucularına təqd�m 
ed�lməs�ndə �lk və mühüm addımdır.

K�tabın müəll�fi, filolog�ya elmlər� doktoru, prof. 
As�f Hacıyev qeyd ed�b k�, uzun müddətl� tədq�qat 
və axtarışların nət�cəs� olaraq ortaya çıxan 
k�tabda oxucuya XX əsr ədəb� proses�n� 
səc�yyələnd�rən ədəb� cərəyanlara a�d man�fest, 
konseps�ya və xat�rələr təqd�m olunub. Dərs 
vəsa�t� k�m� təqd�m olunan k�tabın Azərbaycan 
Un�vers�tet� tərəfindən nəşr olunduğunu d�qqətə 
çatdıran müəll�f un�vers�tet rəhbərl�y�nə, k�tabın 
redaktoru və rəyç�lər�nə təşəkkür ed�b.

Tədb�rdə Azərbaycan d� l �  və ədəb�yyat 
kafedrasının müd�r�, dosent Ülv�yyə Rəh�mova 
k�tabın Azərbaycan ədəb� və elm� müh�t� üçün 
əhəm�yyət� haqqında məlumat ver�b. Kafedra 
müd�r� b�ld�r�b k�, k�tabda yer alan mətnlər müas�r 
filoloq nəsl�n�n yet�şməs� üçün dəyərl� elm� 
mənbəd�r.

K�tab filoloqlar və rus ədəb�yyatı �lə maraqlanan 
oxucular üçün nəzərdə tutulub. 

“LAP LAMBERT Academ�c  Pub l �sh �ng” 
beynəlxalq nəşr�yyatı tərəfindən nəşr olunan 
k�tabda m�fopoet�kanın metodoloj� və nəzər� 
məsələlər�, arxet�p mənaların və süjetlər�n fəlsəfi-
estet�k məzmunu və bəd�� funks�yaları, müas�r rus 
yazıçılarının yaradıcılıq axtarışlarında m�foloj� və 
folklor elementlər�n�n rolu tədq�q ed�l �b. 
Monoqrafiyada rus nas�rlər�n�n yaradıcılığında 
ənənəv� mənəv�-estet�k dəyərlər�n �fadəs�nə, 
m�ll� dünya mənzərəs�n�n özünəməxsusluğuna 
və ədəb� proses�n t�polog�yasına xüsus� d�qqət 
yet�r�l�b. K�tabın ayrıca bölməs�ndə başqa 
xalqlar ın,  � lk  növbədə türkd� l l �  xalqlar ın 
nümayəndələr�n�n rus d�l�ndə yazdıqları nəsr 
əsərlər� rus ədəb� proses�n�n ayrılmaz h�ssəs� k�m� 
nəzərdən keç�r�l�b.

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n professoru As�f 
H a c ı y e v � n  A l m a n � y a d a  “ R u s  n ə s r � n � n 
m�fopoet�kası. XX əsr�n �k�nc� yarısı” adlı 
monoqrafiyası dərc ed�l�b. 

Professor Asif Hacıyevin 
“XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi” 

kitabının təqdimatı keçirilib

Professor Asif Hacıyevin
” “Rus nəsrinin mifopoetikası

monoqrafiyası dərc olunub

AMEA-nın N�zam� adına Ədəb�yyat İnst�tutu 
As�ya xalqları ədəb�yyatı şöbəs�n�n müd�r�, 
professor Bəd�rxan Əhmədov qeyd ed�b k�, 
Azərbaycan Un�vers�tet� Azərbaycan d�l� və 
ədəb�yyat kafedrasının heyət�, keç�rd�y� konfrans 
və tədb�rlər, çap etd�y� k�tablar �lə ölkən�n filoloj� 
mərkəz�nə çevr�l�b. 
M�s�r Ərəb Respubl�kasının Azərbaycandakı 
səfirl�y�n�n Mədən�yyət və Təhs�l Əlaqələr� 
Mərkəz�n�n müd�r� Əhməd Sam� Elayd� As�f 
Hacıyev�n əsərlər�n� yaxından �zləd�y�n� d�qqətə 
çatdırıb, tərcümən�n xalqları və mədən�yyətlər� 
yaxınlaşdırmaq k�m� mütərəqq� roluna d�qqət 
çək�b.
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Azərbaycan Universiteti 
Beynəlxalq Təhsil Sərgisində 

Azərbaycan Un�vers�tet� oktyabr ayında Bakı 
Ekspo Mərkəz�ndə keç�r�lən 12-c� Azərbaycan 
Beynəlxalq Təhs�l sərg�s�ndə uğurla təms�l 
olunub.
Un�vers�tet�n stend�nə gələn z�yarətç�lərə tədr�s 
olunan �xt�saslar, un�vers�tet�n beynəlxalq 
əlaqələr� və qoşulduğu mübad�lə proqramları, 
xar�cdə təhs�l �mkanları, təqaüd proqramları 
haqqında məlumat ver�l�b. Stenddə Un�vers�tet�n 
son b�r �l ərz�ndə əldə etd�y� na�l�yyətlər, nəşrlər�, 
professor-müəll�m heyət�n�n k�tab, monoqrafiya 
və dərs vəsa�tlər�, İKT fakültəs�n�n tələbələr�n�n 
hazırladıqları robot və elektron�ka c�hazları 
nümay�ş olunub. Tələbələr�n lay�hə və əl �şlər� 
z�yarətç�lər�n və xüsus�lə məktəbl�lər�n böyük 
marağına səbəb olub.
Məzunumuz Nəs�m� Yus�fov sərg� çərç�vəs�ndə 
keç�r�lən “Mən�m Hekayəm” adlı konfransda 
Azərbaycan Un�vers�tet�n� təms�l ed�b. Nəs�m� 
Yus�fov  tədb�r �şt�rakçılarına un�vers�tet vas�təs�lə 
həyatının necə dəy�şd�y� və nə k�m� uğurlar əldə 
etd�y� haqqında danışıb.
 

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n sərg� z�yarətç�lər�nə 
sürpr�z� də olub. Belə k�, z�yarətç�lərə təhs�l 
ödən�ş�ndə güzəşt nəzərdə tutan 5 ədəd vauçer 
təqd�m ed�l�b. Vauçer sah�blər� Un�vers�tet 
stend�n�n z�yarətç�lər� arasından çək�l�şlə 
müəyyənləşd�r�l�b. 

Misir Mərdanovdan Cümhuriyyət mühazirəsi

AMEA-nın müxb�r üzvü, AMEA-nın R�yaz�yyat və 
Mexan�ka İnst�tutunun d�rektoru, fiz�ka-r�yaz�yyat 
elmlər� doktoru, professor M�s�r Mərdanov 
t ə l ə b ə l ə r � m � z  ü ç ü n  A z ə r b a y c a n  X a l q  
Cümhur�yyət�nə həsr olunmuş mühaz�rə oxuyub. 
Mühaz�rə Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət�n�n 
yarandığı dövrdə Azərbaycanda və Cənub� 
Qafqazda �ct�ma�-s�yas� vəz�yyət və təhs�l 
sahəs�ndə həyata keç�r�lən �slahatları əhatə ed�b. 
Mühaz�rədə Hacı Zeynalabd�n Tağıyev�n 
maar�fç�l�k və xeyr�yyəç�l�k fəal�yyət�nə də xüsus� 
yer ayrılıb.

Ənənəv� “Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət�-100” 
mühaz�rələr�n�n növbət� qonağı AXC �rs�n�n 
araşdırıcısı, tar�x elmlər� doktoru, professor 
N ə s � m a n  Ya q u b l u  o l u b .  Ta r � x ç � - a l � m 
“Cümhur�yyət qurucuları” adlı mühaz�rədə 
İst�qlal Bəyannaməs�n�n hazırlanması, Bakı 
uğrunda aparılan mübar�zə və onun ermən�-
bolşev�k �şğalından azad ed�lməs�, İrəvanın 
Azərbaycanın tərk�b�ndə saxlanıla b�lməməs�n�n 
səbəblər� k�m� məsələlərə toxunub, �şt�rakçılara 
sənədlərə �st�nad etməklə Azərbaycanın m�ll�, 
hüquq� və demokrat�k dövlətç�l�y�n�n əsasını 
qoymuş 59 nəfər cümhur�yyət qurucusunun 
həyat və fəal�yyət� �lə bağlı gen�ş məlumatlar, 
maraqlı faktlar çatdırıb.

Nəsiman Yaqubludan Cümhuriyyət mühazirəsi
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Mühaz�rədə qeyd olunub k�, a�lə gəl�rlər�n�n �darə 
olunmasında tərəflər bərabər hüquqlara mal�k 
olmal ıdır lar.  Büdcən�n səmərəl � l �y �  onun 
planlaşdırılmasından b�rbaşa asılıdır. Tədb�rdə 
a�lə büdcəs�n�n əks olunduğu filmlərdən 
fraqmentlər, ədəb� əsərlərdən nümunələr təqd�m 
olunub, tədb�r �şt�rakçılarının mövzu �lə bağlı 
çoxsaylı sualları cavablandırılıb.

Azərbaycan Dövlət İqt�sad Un�vers�tet�n�n Elm� 
f ə a l � y y ə t � n  t ə ş k � l �  v ə  � d a r ə  e d � l m ə s � 
departament�n�n d�rektoru, �qt�sad elmlər� 
doktoru, professor Zah�d Məmmədovun B�znes 
və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n tələbələr� üçün 
oxuduğu  “A�lə büdcəs�” adlı mühaz�rə a�lə 
büdcəs�n�n formalaşdırılması, �darə olunması, 
gəl�r və xərclər�n proqnozlaşdırılması, xərclər�n 
opt�mallaşdırılması, gəl�rlər�n artırılması k�m� 
mövzuları əhatə ed�b.

B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n tələbələr� üçün 
“İslam bankçılığına g�r�ş” mövzusunda təşk�l 
olunmuş mühaz�rən� İslam bankçıl ığı  və 
�qt�sad�yyatı mərkəz�n�n rəhbər� Muhammad 
Zuba�r Mughal aparıb.
Mühaz�rədə İslam bankçılığının əhəm�yyət� və 
faydaları, pr�ns�plər�, xüsus�yyətlər�, məhsulları və 
tətb�q� k�m� məsələlərə aydınlıq gət�r� l �b, 
tələbələr�n sualları cavablandırılıb.

"Ailə büdcəsi" mövzusunda mühazirə

“İslam bankçılığına giriş” 
mövzusunda mühazirə

Tədr�s Mərkəz�n�n İqt�sad�yyat və menecment 
kafedrasının dosent�, �qt�sad üzrə fəlsəfə doktoru 
Qal�b Tanrıverd�yev�n apardığı “Mühas�bat uçotu 

Verg � lə r  Naz � r l �y �n �n  Tədr �s  Mərkəz �n �n 
əməkdaşları B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n 
mal�yyə, mühas�bat uçotu və aud�t �xt�sasları üzrə 
təhs�l alan tələbələr� üçün mühaz�rə oxuyub. 

“Mühasibat uçotu haqqında qanunda 
dəyişikliklər”ə həsr edilmiş mühazirə

Təl�m�n �k�nc� h�ssəs�ndə �sə �şt�rakçılar Mərkəz�n 
İqt�sad�yyat və menecment kafedrasının baş 
müəll�m� Anar M�rzəyev�n “İş bölgüsü proses�ndə 
vaxtın �darə ed�lməs�” mövzusunda mühaz�rəs�nə 
qulaq asıblar. Mühaz�rədə vaxtın ölçülməs�, Lotar 
Zayvert�n “Faydalı �ş” düsturu, faydalı �ş vaxtı, 
vaxtın �darə ed�lməs�n�n əhəm�yyət�, vaxtın �darə 
ed�lməs�n�n mərhələlər�, məqsədqoymada 
“SMART” texnolog�yası, pr�or�tetlər�n müəyyən 
ed�lməs�ndə “Eyzenhauer pr�ns�p�”, �şlər�n 
planlaşdırılması alətlər�, vaxtın planlaşdırılmasının 
qızıl qaydaları, sənədlərlə �ş üçün tövs�yələr, 
səlah�yyətlər�n ötürülməs�, �ş gününün təhl�l�, vaxt 
çatışmazlığının əsas səbəblər�, təx�rəsalmanın 
aradan qaldırılması yolları və bu k�m� anlayışlara 
aydınlıq gət�r�l�b.

haqq ında  qanunda  dəy �ş �k l � k lə r  və  bu 
dəy�ş�kl�klər�n verg� məqsədlər� üçün tətb�q�” 
mühaz�rəs� bu sahədə aparılan �slahatların 
zərur�l�y�, �slahatların mərhələlər�, Mühas�bat 
uçotu haqqında Qanunda dəy�ş�kl�klər, Qanunun 
ümum� strukturu və əsas dəy�ş�kl�klər, Qanunun 
əsas anlayışları, Mühas�bat uçotu sahəs�ndə 
t ə n z � m l ə n m ə  v ə  n ə z a r ə t ,  A z ə r b a yc a n 
Respubl�kasında tətb�q ed�lən mühas�bat uçotu 
standartları, peşəkar mühas�b sert�fikatının 
ver�lməs�, mühas�bat uçotu üzrə qanunver�c�l�y�n 
pozulmasına görə məsul�yyət mövzularını əhatə 
ed�b.
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yaradan həyat tərz�” mövzusunda təşk�l olunan 
mühaz�rən� Səh�yyə Naz�rl�y�n�n İct�ma� Səh�yyə 
və İslahatlar Mərkəz�n�n hək�m-mütəxəss�s� 
Şəhla M�rzəzadə aparıb.
Mühaz�rədə �şt�rakçılara xəstəl�y�n s�mptomları, 
fəsadları, profilakt�kası və müal�cəs� �lə bağlı 
məlumat çatdırılıb. B�ld�r�l�b k�, ölkədə şəkərl� 
d�abet�n qarşısını almaq məqsəd�lə mütəmad� 
olaraq �şlər aparılır. 
2003-cü �ldə “Şəkərl� d�abet xəstəl�y�nə tutulmuş 
şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” qanun M�ll� 
Məcl�s tərəfindən qəbul ed�l�b və 2004-c� �ldə bu 
qanunun �crası haqqında Prez�dent İlham Əl�yev 
tərəfindən Fərman �mzalanıb. 
2015-c� �ldə �sə Cənab Prez�dent�n tapşırığı �lə 
2015-2020-c� �llər üzrə Azərbaycanda Qeyr�-
İnfeks�on Xəstəl�klərə qarşı mübar�zə strateg�yası 
təsd�q ed�l�b.

Sos�al �ş �xt�sası üzrə təhs�l alan b�r�nc� kurs 
tələbələr� üçün “Azərbaycanda Sos�al �ş�n 
vəz�yyət�” mövzusunda mühaz�rə təşk�l olunub. 
Azərbaycan Sos�al �ş İct�ma� B�rl�y�n�n �craçı 
d�rektoru Lam�yə Rzayevanın apardığı mühaz�rə 
ölkədə Sos�al �ş sahəs�ndə baş verən �rəl�ləy�şlər� 
və �xt�sasın perspekt�vlər� haqqında məlumatları 
əhatə ed�b. 
Mühaz�rədə Sos�al �ş�n ölkələr�n �nk�şafında 
əhəm�yyət�, �zahı, �xt�sas k�m� formalaşması və 
tədr�s�,  �ş yerlər�, Azərbaycanda Sos�al �ş�n 
vəz�yyət� ,  Sos�al  �ş �n təşk� lat lanması və 
Azərbaycan Sos�al �ş İct�ma� B�rl�y�n�n təs�s 
olunması, fəal�yyət� və göstərd�y� x�dmətlər, 
Sos�al X�dmət Haqqında Qanun və bu k�m� 
məsələlərə toxunulub. 

“Azərbaycanda Sosial işin vəziyyəti” 
mövzusunda mühazirə 

Qonaq bələd�yyə üzvü və bələd�yyə qulluqçusu 
�fadələr�nə də aydınlıq gət�r�b, onlar arasındakı 
fərqlər� �zah ed�b.

Tədb�rdə qeyd olunub k�, Azərbaycanda  1999-
cu �l 12 dekabr tar�x�ndə keç�r�lm�ş �lk bələd�yyə 
seçk�s�ndə 2700 bələd�yyə formalaşsa da 
zamanla özünü doğrultmayan, əraz� və əhal� sayı 
baxımından k�ç�k bələd�yyələr�n b�rləşd�r�lməs� 
sayəs�ndə hazırda 1607 bələd�yyə orqanı 
fəal�yyət göstər�r.

“ B ə l ə d � y y ə  � d a r ə ç � l � y � ”  a d l ı  m ü h a z � r ə 
bələd�yyələr�n tar�x�, fəal�yyət�, strukturu və 
�darəç�l�k forması k�m� mövzuları əhatə ed�b.

B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n tələbələr� üçün 
növbət� təl�m� Azərbaycan Respubl�kasının 
P r e z � d e n t �  y a n ı n d a  D ö v l ə t  İ d ə r ə ç � l � k 
Akadem�yasının baş müəll�m�, Kənd təsərrüfatı 
elmlər� nam�zəd� İbrah�mxəl�l İbrah�mov aparıb. 

İbrah�mxəl�l İbrah�mov 20-yə yaxın k�tabını 
un�vers�tet�n k�tabxanasına həd�yyə ed�b.

“Bələdiyyə idarəçiliyi” mövzusunda təlim 

Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent� yanında 
B�l�k Fondunun təşk�latçılığı �lə 14 noyabr - 
Ümumdünya D�abet Günü �lə bağlı “D�abet r�sk� 

“Diabet riski yaradan həyat tərzi” 
mövzusunda mühazirə 
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Hüquq üzrə elmlər doktoru, Sos�al �ş�n təşk�l� 
kafedrasının professoru May�s Əl�yev� 50 �ll�k 
yub�ley� münas�bət�lə Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 
kollekt�v� adından təbr�k ed�r, can sağlığı, səmərəl� 
elm�-pedaqoj� fəal�yyət arzulayırıq!
May�s Nəb� oğlu Əl�yev 1968-c� �ldə Tovuz 
rayonunun Yanıxlı kənd�ndə anadan olub. 1994-
cü �ldə Bakı Dövlət Un�vers�tet�n�n hüquq 
fakültəs�n� b�t�r�b. 1999-cu �ldə hüquq üzrə 
fəlsəfə doktoru, 2005-c� �ldə hüquq üzrə elmlər 
doktoru elm� dərəcəs�, 2013-cü �ldə professor 
elm� adı alıb.
Elm� tədq�qat �şlər� �lə yanaşı müxtəl�f �llərdə al� 
məktəblərdə pedaqoj� fəal�yyətlə məşğul olub. 
2016-cı � ldən Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 
professorudur.
2012-c� �ldə Azərbaycan Respubl�kası Təhs�l 
Naz�rl�y�n�n Fəxr� Fərmanı �lə təlt�f olunub.
50-dən çox məqalən�n, 5 monoqrafiyanın, 7 
k�tabın və 2 dərsl�y�n müəll�fid�r.

Mag�stratura və doktorantura şöbəs�n�n 
təşk�latçılığı �lə mag�strant, doktorant, d�ssertant 
və müəll�mlər üçün elm� tədq�qat �ş�n�n təşk�l� və 
yer�nə yet�r�lməs�n�n metodlarına həsr olunan 
növbət� sem�nar keç�r�l�b. Sem�narı Xar�c� d�llər 
kafedrasının professoru Azad Məmmədov 
aparıb.
Tədb�rdə akadem�k yazı vərd�şlər� və əhəm�yyət� 
haqqında məlumat ver�l�b. Elm� araşdırmaların 
aparılmasında beynəlxalq tələblərə uyğunlaşma 
və peşəkarlıq, mövzu seç�m�, tədq�qat �ş�n�n 
strukturu, yazılması qaydaları, elm� mənbələrdən 
�st�fadə, akadem�k yazı vərd�şlər�n�n �nk�şafı və 
d�gər bu k�m� məsələlərə aydınlıq gət�r�l�b.

Professor Mayis Əliyevin 50 illik yubileyidir 

Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsinə 
həsr olunmuş seminar 

Azərbaycan Un�vers�tet�ndə elm� fəal�yyət�n və 
kafedralarda yer�nə yet�r�lm�ş elm�-tədq�qat 
�şlər�n�n dəyərlənd�r�lməs�nə həsr olunmuş 
�clasda elm� �şlər üzrə prorektor, professor Yus�f 

Elmi fəaliyyətin dəyərləndirilməsinə 
dair iclas 

Elm şöbəs�n�n təşk�latçılığı �lə keç�r�lən tədb�rdə 
Naz�rlər Kab�net�n�n  qərarı �lə 29 dekabr 2017-c� �l 
tar�x�ndə tədq�qatyönümlü un�vers�tet statusu 
almaq üçün tələb olunan meyarların təsd�q 
olunduğu d�qqətə çatdırılıb və aradan keçən vaxt 
ərz �ndə Azərbaycan Un�vers � tet �ndə bu 
�st�qamətdə görülən �şlər haqqında məlumat 
ver�l�b.  B�ld�r�l�b k�, tədq�qatyönümlü al� təhs�l 
müəss�səs� statusu almaq yolunda aparılmış 
səmərəl� �şlər �lk�n nət�cələr�n� ver�r.

Qasımov, rektorun müşav�r�, mag�stratura və 
doktorantura şöbəs�n�n müd�r� Nüşabə Qul�yeva, 
fakültə dekanları və kafedra müd�rlər� �şt�rak ed�b.

İclasda �şt�rakçılara un�vers�tet əməkdaşlarının 
2018-c� �l üçün elm� hesabatlarının ver�lməs� 
qaydasındakı yen�l�klər, elm�-pedaqoj� fəal�yyət�n 
dəyərlənd�r�lməs� mexan�zmlər� və meyarları 
haqqında məlumat da çatdırılıb.
İclas un�vers�tetdə elm� fəal�yyət�n təşk�l�nə da�r 
müzak�rələrlə davam ed�b. Elm� �şlər üzrə 
prorektor, professor Yus�f Qasımov və elm 
şöbəs�n�n müd�r� Lət�fə Ağamalıyeva �şt�rakçıların 
mövzu �lə bağlı suallarını cavablandırıb, təkl�flər�n� 
d�nləy�blər.
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�ldönümünü dövlət səv�yyəs�ndə qeyd etd�y�m�z 
AXC xalqımızın genet�k yaddaşında dər�n �zlər 
qoyub. Bu �zlər keçən əsr�n 80-c� �llər�n�n 
axırlarında Sovet İtt�faqının dağılması və 
müstəq�ll�y�n bərpası proses�ndə Azərbaycan 
xalqının mənəv� güc mənbəy� olub”.
İct�ma� elmlər kafedrasının müd�r�, professor Qab�l 
Əl�yev çıxışında 1980-c� �llər�n axırlarında 
Azərbaycanda �ct�ma�-s�yas� vəz�yyət, 1988-c� 
�ldə başlayan m�ll� azadlıq hərəkatı və Sovet 
�mper�yasının bu oyanışı boğmaq cəhdlər�, 
Azərbaycanın XX əsrdə �k�nc� dəfə müstəq�l 
dövlət olaraq öz varlığını dünyaya elan etməs� və 
bu k�m� məsələlər haqqında danışıb. Ümumm�ll� 
l�der Heydər Əl�yev�n “Müstəq�ll�y� əldə etmək nə 
q ə d ə r  ç ə t � n d � r s ə ,  o n u  q o r u m a q , 
möhkəmlənd�rmək də b�r o qədər ağır və 
mürəkkəbd�r” sözlər�n� xatırladan kafedra müd�r� 
dövlət  müstəq� l l �y �m�z �n  bərpasında və 
möhkəmlənd�r�lməs�ndə ümumm�ll� l�der�n 
m�s�ls�z x�dmətlər� haqqında məlumat ver�b, 
2003-cü �ldən başlayaraq Prez�dent İlham 
Əl�yev�n rəhbərl�y�ndə görülən �şlər�n m�qyasına 
nəzər salıb.

Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş tədbir  

18 oktyabr - Dövlət Müstəq�ll�y� Gününə həsr 
olunmuş tədb�rdə  Azərbaycanın 27 �l l �k 
müstəq�ll�k yoluna nəzər salınıb, müas�r və 
müstəq�l Azərbaycanın 1918-c� �l mayın 28-də 
qurulan, müsəlman dünyasının �lk parlamentl� 
r e s p u b l � k a s ı  o l a n  A z ə r b a y c a n  X a l q 
Cümhur�yyət�n�n s�yas� var�s� olduğu d�qqətə 
çatdırılıb.
Tədb�r� g�r�ş sözü �lə Un�vers�tet�n elm� �şlər üzrə 
prorektoru, professor Yus�f Qasımov açaraq 
2018-c� �l�n ölkəm�z üçün əlamətdar tar�x� 
had�sələrlə zəng�n olduğunu b�ld�r�b. Yus�f 
Qasımov qeyd ed�b k�, bu had�sələr� qeyd etmək 
hər b�r Azərbaycan vətəndaşında böyük qürur 
h�ss� doğurmalıdır. Prorektor dey�b: “Bu �l 100-cü 

Dövlət Müstəqilliyi Gününə 
həsr olunmuş tədbir  

Qonaq bu bayraq haqqında Prez�dent İlham 
Əl�yevə məruzə ed�ld�y�n� və onun  tapşırığı �lə 
həm�n bayrağın ölkəyə gət�r�ld�y�n� vurğulayıb. 
Qonaq qeyd ed�b k�, Prez�dent İlham Əl�yev�n bu 
tapşırığı və onun 2018-c� �l�n “Azərbaycan Xalq 
Cümhur�yyət� İl�” elan olunması haqqında 
sərəncamı, Cümhur�yyət�n 100 �ll�y�n�n dövlət 
səv�yyəs�ndə qeyd ed�lməs� dövlət başçısının 
bayrağımıza, dövlətç�l�k tar�x�m�zə, AXC-n�n 
qurucularına olan hörmət və eht�ramından �rəl� 
gəl�r: “ Bayrağımız artıq əm�n əllərdəd�r”.

stenoqraf k�m� çalışan M�rzə Bala Məmmədzadə 
olub. O,  27 aprel günü bolşev�klər�n end�rd�y� 
üçrəngl� bayrağı ayaqlar altında qalmaması üçün 
onlardan alıb və mühac�r həyatı boyunca yaşadığı 
ölkələrdə qoruyub saxlayıb.

9 noyabr - Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş 
tədb�rdə qeyd olunub k�,  hər b�r Azərbaycan 
vətəndaşı üçün müqəddəs və əz�z olan üçrəngl� 
dövlət bayrağımız Azərbaycan xalqının keçd�y� 
tar�x� yolu və dövlətç�l�y�m�z�n bütün s�mvollarını 
özündə əks etd�r�r.
Rektorun müşav�r� Nüşabə Qul�yeva b�ld�r�b k�, 
Prez�dent İlham Əl�yev�n sərəncamı �lə Dövlət 
Bayrağı Gününün təs�s olunması dövlət 
başçımızın tar�x� �rsə sah�b çıxmasının bar�z 
n ü m u n ə s � d � r .  N ü ş a b ə  Q u l � y e v a  z ə f ə r 
bayrağımız ın  tez l �k lə  Şuşada,  Laçında, 
Kəlbəcərdə və �şğal  a l t ında o lan d�gər 
torpaqlarımızda dalğalanacağına əm�nl�y�n� �fadə 
ed�b.
Prez�dent yanında Stratej �  Araşdırmalar 
Mərkəz�n�n əməkdaşı, sos�olog�ya üzrə fəlsəfə 
doktoru Əfqan Vəl�yev çıxışında 27 aprel 1920-c� 
�l tar�x�ndə Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət� 
parlament�n�n b�nasından götürülən üçrəngl� 
Dövlət bayrağının vətənə qaytarılmasının tar�x� 
haqqında danışıb. Qonaq qeyd ed�b k�, bolşev�k 
�şğalından sonra xar�c� ölkələrə mühac�rət edən 
�ct�ma� xad�mlərdən b�r� də parlamentdə kat�b-
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XX əsr Azərbaycan ədəb�yyatının görkəml� 
s�ması,  şa�r, yazıçı və dramaturq Hüseyn Cav�d�n 
135 �ll�k yub�ley�nə həsr olunmuş  “Hüsnü-xuda 
şa�r�” adlı tədb�r Azəbaycan d�l� və ədəb�yyat 
kafedrasının təşk�latçılığı �lə keç�r�l�b. 

Ədəb�yyat qəzet�n�n baş redaktoru Azər Turan 
çıxışında Hüseyn Cav�d�n Azərbaycan ədəb�yyatı 
və fik�r tar�x�ndək� yer�, əsərlər�n�n strukturu, janr 
xüsus�yyətlər�  haqqında məlumat ver�b.
Azərbaycan Un�vers�tet�n�n professoru, AMEA-
nın müxb�r üzvü, Əməkdar elm xad�m� Kamran 
Əl�yev Hüseyn Cav�d�n Azərbaycan ədəb�yyatına 
onu dünya arenasına tanıdan əsərlər bəxş etd�y�n� 
d�qqətə çatdırıb.
Azər Turan qeyd ed�b k�, görkəml� sənətkarın 
�rs�ndək� tədq�q ed�lməl� məqamlar aydınlaşdıqca 
Azərbaycan fik�r tar�x� daha da zəng�nləşm�ş 
olacaq.  

Sonda tələbələr�n sualları cavablandırılıb, xat�rə 
şək�l� çəkd�r�l�b.

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n professoru As�f 
Hacıyev Hüseyn Cav�d�n yalnız şa�r və dramaturq 
k�m� dey�l, filosof k�m� də tədq�q ed�lməs�n�n 
əhəm�yyət�n� vurğulayıb.

T ə d b � rd ə  H ü s e y n  C a v � d � n  A z ə r b a yc a n 
ədəb�yyatında romant�zm ədəb� cərəyanının əsas 
nümayəndəs� k�m� xüsus� yer tutduğu qeyd 
olunub, yaradıcılığının müxtəl�f mərhələ və 
a s p e k t l ə r � n ə  t o x u n u l u b ,  A z ə r b a y c a n 
ə d ə b � y y a t ı n ı n  d ü n y a  ə d ə b � y y a t ı n a 
y a x ı n l a ş m a s ı n d a  x � d m ə t l ə r �  v ə  � r s � n � n 
öyrən�lməs�n�n vac�bl�y� qeyd olunub.
Azərbaycan d�l� və ədəb�yyat kafedrasının müd�r�, 
dosent Ülv�yyə Rəh�mova b�ld�r�b k�, tar�x�m�z�n ən 
çət�n dövründə yaşayıb yaradan, keçən əsr�n 30-
cu �llər�n�n repress�ya burulğanına düşən Hüseyn 
Cav�d XX əsr�n nad�r sənətkar və görkəml� 
şəxs�yyətlər�ndənd�r. Yaradıcılığı ədəb�-nəzər� 
fikr�n da�m d�qqət mərkəz�ndə olmalıdır.

XX əsr Azərbaycan poez�yasının görkəml� 
nümayəndəs� M�kayıl Müşfiq�n 110 �ll�k yub�ley�nə 
həsr olunmuş “Öz oduna yanan şa�r” adlı tədb�r 
Prez�dent İlham Əl�yev�n �mzaladığı “M�kayıl 
Müşfiq�n 110 �ll�y�n�n qeyd ed�lməs� haqqında” 
müvafiq Sərəncama əsasən təşk�l ed�l�b. 
Azərbaycan d�l� və ədəb�yyat kafedrasının 
təşk�latçılığı �lə keç�r�lən tədb�rdə görkəml� şa�r�n 
yaradıcılığı və qısa həyat yolu haqqında məlumat 
ver�l�b, yaradıcılığından bəd�� h�ssə təqd�m ed�l�b. 
Vurğulanıb k�, Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 
fəal�yyət�n� əks etd�rən “Çağlayan” jurnalının adı 
təsadüfi seç�lməy�b. “Çağlayan” unudulmaz şa�r 
M�kayıl Müşfiq�n sonuncu, �şıq üzü görməm�ş 
k�tabının adıdır.

Kafedra müd�r�, dosent Ülv�yyə Rəh�movanın 
çıxışı M�kayıl Müşfiq�n Azərbaycan ədəb�yyatında 
tutduğu mövqeyə həsr olunub. Kafedra müd�r� 
b�ld�r�b k�, 29 yaşında repress�ya qurbanı olan 
görkəml� şa�r qısa zaman kəs�y�ndə zəng�n ədəb� 
�rs yaradıb. Şa�r� cəm� 15-20 dəq�qə çəkən 
məhkəmən�n hökmü �lə ölümə məhkum edərək 
qətlə yet�rənlər onu Azərbaycan xalqının 
yaddaşından və Azərbaycan ədəb�yyatından s�lə 
b�lməd�lər. Ü. Rəh�mova dey�b: “M�kayıl Müşfiq�n 
pafosu, coşub-daşan eht�rası, həyat eşq�, hətta 
ölümə getd�y� son anda belə sönməm�şd�r. 
Unudulmaz şa�r�m�z haqqında Hüseyn Cav�d 
“Müşfiq b�r oddur k�, özünü yandıracaq” deyərək 
onun gələcək taley�n� müəyyən etm�şd�”.
Kafedranın professoru As�f Hacıyev Müşfiq 
poez�yasının bəd�� keyfiyyətlər� haqqında 
məlumat ver�b, onun fac�əl� anlarla dolu həyatının 
müxtəl�f məqamlarına d�qqət çək�b.
Tədb�r�n bəd�� h�ssəs�ndə tələbələr M�kayıl 
Müşfiq�n sözlər�nə yazılmış mahnılar �fa ed�b,  
şa�r�n şe�rlər�n� səslənd�r�blər.

Hüseyn Cavidin 135 illik yubileyinə 
həsr olunmuş tədbir 

Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyinə 
həsr olunmuş tədbir  
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Tədb�r�n təşk�lat� və UEFA �lə əlaqələnd�rmə 
�şlər�ndən məsul�yyətl� olan AFFA özünün 
könüllülük proqramını da təqd�m ed�b. Tədb�rdə 
�şt�rak edən tələbələrə 2019-cu �l mayın 29-da 
Bakıda keç�r�ləcək UEFA Avropa L�qası final 
matçının təşk�l�ndə könüllü olmağın tələb və 
qaydaları haqqında məlumat ver�l�b. B�ld�r�l�b k�, 
proqram çərç�vəs�ndə təşk�lat� məsələlər �lə bağlı 
təl�mlər, təhs�l-əyləncə kursları, xüsus� master-
klasslar və başqa bu k�m� tədb�rlər�n keç�r�lməs� 
planlaşdırılır.

UEFA Avropa L�qasının final oyununun Bakıda 
keç�r�lməs� �lə əlaqədar yaradılmış Əməl�yyat 
Qrupu tədb�rə hazırlıq məqsəd�lə Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n tələbə və müəll�m heyət� �lə 
görüşüb. 150-yə yaxın tələbən�n �şt�rak etd�y� 
tədb�rdə Avropa L�qası �lə bağlı keç�r�lməs� 
planlaşdırılan tədb�rlər haqqında təqd�mat 
nümay�ş olunub.

Qeyd olunub k�, könüllülük proqramına qoşularaq 
şəxs� keyfiyyət və bacarıqlarını �nk�şaf etd�rmək, 
beynəlxalq dostlar  qazanmaq və futbol 
dünyasının b�r  h�ssəs�  olmaq �stəyənlər 
www.finalbaku2019.az/volunteer l�nk�nə keç�d 
edərək qeyd�yyat formasını doldura b�lər. 
Təqd�matı AFFA-nın şöbə müd�r�, UEFA Avropa 
L�qası F�nal 2019-un Könüllü proqramının rəhbər� 
Yus�f Vəl�yev və ATV-n�n �dman proqramlarının 
aparıcısı Sənan Şəfizadə aparıb.

AFFA-nın Könüllü Proqramının təqdimatı 

3 dekabr - Beynəlxalq Əl�ll�y� olan Şəxslər 
Gününə həsr olunmuş “Bacarıqlar əngəls�zd�r!” 
adlı tədb�r� g�r�ş sözü �lə Sos�al �ş�n təşk�l� 
kafedrasının müd�r� Aygün Musayeva açaraq 
1992-c� �ldən et�barən BMT-n�n təşəbbüsü �lə 3 
dekabr tar�x�n�n Beynəlxalq Əl�ll�y� olan Şəxslər 
Günü olaraq qeyd olunduğunu b�ld�r�b. 
M ə q s ə d  � n s a n l a r ı  c ə m � y y ə t � n  m ü x t ə l � f 
təbəqələr�ndə və �nk�şafın bütün mərhələlər�ndə 
əl�ll�y� olan şəxslər�n hüquqlarının qorunması və 
təşv�q ed�lməs�, s�yas�, sos�al, �qt�sad� və mədən� 
həyatın bütün aspektlər�ndə onların vəz�yyət� 
haqqında maar�flənd�rmək və problemə d�qqət 
çəkməkdən �barətd�r. Kafedra müd�r� qeyd ed�b 
k�, 2018-c� �l üçün Əl�ll �y� olan Şəxslər�n 
Beynəlxalq Gününün mövzusu “Əl�ll�y� olan 
şəxslər�n güclənd�r�lməs�, onların �nklüz�vl�y�n�n 
və bərabərl�y�n�n təm�natı” k�m�  seç�l�b.

A z ə r b a yc a n  R e s p u b l � k a s ı  Pa r a l � m p � y a 
Kom�təs�n�n prez�dent� İlqar Rəh�mov Kom�tən�n 
yaranma tar�x�, fəal�yyət� və na�l�yyətlər� barədə 
danışıb. B�ld�r�b k�, bu gün ölkəm�zdə əl�ll�y� olan 
şəxlər �stən�lən sahədə özlər�nə �nk�şaf yolu 
tapırlar, �dman da bu sahələrdən b�r�nc�s� hesab 
olunur. Paral�mp�yaçıların uğurlarından bəhs 
edən İlqar Rəh�mov əl�ll�y� olan şəxslər� d�qqət 
mərkəz�ndə saxladığı, tədb�r keç�rd�y� üçün 
un�vers�tet rəhbərl�y�nə təşəkkürünü b�ld�r�b.

Daha sonra qonaqlar və tədb�r �şt�rakçıları 
“Dance Ab�l�ty Azerba�jan” təşk�latının üzvlər�, 
rəqqaslar, əl�ll�y� olan şəxslər və Azərbaycan 

Əl�ll�y� olan və olmayan �nsanları rəqs dərslər� 
vas�təs�lə b�rləşd�rmək üçün yaradılmış “Dance 
Ab�l�ty Azerba�jan” təşk�latının sədr� N�gar 
Sultanova �sə “İnteqras�yalı rəqs və onun 
fəlsəfəs�” mövzusunda çıxış ed�b. Qeyd ed�b k�, 
rəqs�n məqsəd� əql� və fiz�k� �mkanlardakı 
fərqlərdən asılı olmayaraq hər kəs�n cəm�yyət�n 
bərabər hüquqlu üzvü olduğunu göstərməkd�r.

 “Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər Günü”nə 
həsr olunmuş tədbir

Un�vers�tet�n�n tələbələr�n�n b�rgə �nteqras�yalı 
rəqs�n� �zləy�blər.
Tədb�rdə Azərbaycan Respubl�kası Paral�mp�ya 
Kom�təs�n�n I v�tse-prez�dent� Nat�q Qasımov, 
kom�tən�n baş kat�b� Kamal Məmmədov və Əl�l 
Ve l o s � p e d ç � l ə r  K l u b u n u n  s ə d r �  A m � d 
Həsənqul�yev də �şt�rak ed�blər.  Tədb�r� 
Azərbaycan Un�vers�tet�n�n rektoru Səadət 
Əl�yeva da �zləy�b. 
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Dünya şöhrətl� s�yası xad�m, müas�r müstəq�l 
Azərbaycan dövlət�n�n memarı və qurucusu, 
Azərbaycan xalqının ümumm�ll� l�der� Heydər 
Əl�yev�n anım günü münas�bət�lə keç�r�lən 
tədb�r�n qonağı Azərbaycan Respubl�kasının 
Prez�dent� yanında B�l�k Fondunun Ölkədax�l� 
lay�hələr sektorunun müd�r� Hacı Abdulla olub.

Tədb�rdən əvvəl un�vers�tet rəhbərl�y� Fəxr� 
x�yabanda ümumm�ll� l�der�n xat�rəs�n� yad ed�b, 
məzarı önünə güllər qoyub.

Azərbaycan dövlət�n�n �nk�şaf strateg�yasının 
əsaslarını ümumm�ll� l�der�n �deyaları təşk�l ed�r. 
Müstəq�l Azərbaycan 2003-cü �ldən Heydər 
Əl�yev məktəb�n�n lay�ql� davamçısı Prez�dent 
İlham Əl�yev�n rəhbərl�y� �lə uğurla �nk�şaf ed�r, 
beynəlxalq aləmdə öz yer�n� və mövqey�n� 
möhkəmlənd�r�r. Bu səbəbdən xat�rəs� ölkəm�zdə 
və onun hüdudlarından kənarda yaşayan hər b�r 
azərbaycanlı tərəfindən yüksək eht�ram və dər�n 
m�nnətdarlıq h�ss� �lə yad ed�l�r.

Heydər Əl�yev bütün həyatını vətən�n tərəqq�s�nə 
və �nk�şafına həsr ed�b. Müas�r Azərbaycan 
dövlətç�l�y�n�n söykənd�y� təməl pr�ns�plər 
ümumm�ll� l�der tərəfindən müəyyənləşd�r�l�b.  

Anım məras�m�ndə qeyd olunub k�, hər b�r xalqın 
t a r � x � n d ə  o n u n  t a l e y � n �  v ə  y o l u n u 
müəyyənləşd�rən, kr�t�k dövrlərdə və taleyüklü 
məsələlər�n həll�ndə  xalqı öz arxasınca apararaq, 
xoşbəxtl �k və səadətə qovuşduran dah� 
şəxs�yyətlər var. Müas�r müstəq�l Azərbaycan 
dövlət�n�n memarı və qurucusu Heydər Əl�yev 
xalqımızın tar�x�nə adı qızıl hərflərlə yazılmış belə 
dah� şəxs�yyətlərdənd�r.  Azərbaycanın ən yen� 
tar�x�n�n böyük b�r h�ssəs� onun adı �lə bağlıdır. 
Ümumm�ll� l�der�n 1993-cü �ldə xalqın tək�dl� 
tələb� �lə �k�nc� dəfə s�yas� hak�m�yyətə gəlməs� 
Azərbaycanın müstəq�ll�k tar�x�ndə yen� b�r 
mərhələn�n başlanğıcını qoyub. 

Şəh�d�n atası Seyfədd�n Qurbanlı dövlət�m�z 
tərəfindən şəh�d a�lələr�nə göstər�lən d�qqət və 
qayğıya görə öz m�nnətdarlığını b�ld�r�b.

Şəh�d A�lələr�nə Yardım və Hüquqlarının 
Müdafiəs� İct�ma� B�rl�y�n�n sədr� və lay�hən�n 
rəhbər� Rövşən Ağamalıyev lay�hə haqqında 
məlumat ver�b. R. Ağamalıyev b�ld�r�b k�, film Aprel 
döyüşlər�n�n tar�x�m�zdə şanlı zəfər k�m� yer 
tutmasına �ct�ma� dəstək və maar�flənd�rmə 
məqsəd�lə çək�l�b. 

Tədb�rdə rektor Səadət Əl�yeva Şəh�d A�lələr�nə 
Yardım və Hüquqlarının Müdafiəs� İct�ma� 
B�rl�y�n�n Fəxr� Fərmanı �lə təlt�f olunub. Rövşən 
Ağamalıyev qeyd ed�b k� ,  Fəxr�  Fərman 
Un�vers�tet tərəfindən “Şəh�d Fəxrədd�n 
Qurbanlı” təqaüdünün təs�s olunması və film�n 
çək�l�ş�ndə göstər�lən dəstəyə görə təqd�m 
olunur.

İ lk nümay�ş� Azərbaycan Un�vers�tet�ndə 
keç�r�lən, məzunumuz Aprel şəh�d� Fəxrədd�n 
Qurbanlının xat�rəs�nə həsr olunan “Lələtəpədə 
yazılan dastan” film� Şəh�d A�lələr�nə Yardım və 
Hüquqlarının Müdafiəs� İct�ma� B�rl�y� tərəfindən 
Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent� yanında 
Qeyr�-Hökumət Təşk�latlarına Dövlət Dəstəy� 
Şurasının mal�yyə dəstəy� �lə hazırlanıb. 
Tədb�r� g�r�ş sözü �lə Un�vers�tet�n rektoru Səadət 
Əl�yeva açıb. Rektor çıxışında Fəxrədd�n 
Qurbanlının tələbəl�k �llər�nə nəzər salıb, onun 
çalışqan, məsul�yyətl� və məqsədyönlü tələbə 
olduğunu b�ld�r�b. Rektor d�qqətə çatıdırb k�, 
yüksək b�l�klərə mal�k olmaq, öz �xt�sasını 
mükəmməl b�lmək və ona yüksək peşəkarlıqla 
y�yələnmək k�m� keyfiyyətlər də vətənə bağlılığın 
və ona x�dmət�n meyarlarındandır. Səadət 
Əl�yeva n�tq�ndə Prez�dent İlham Əl�yev�n şəh�d 
a�lələr�nə yüksək d�qqət və qayğısını xüsus� 
vurğulayıb.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xatirəsi yad edilib

Fəxrəddin Qurbanlı haqqında yeni 
sənədli film çəkilib
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Rus D�l�nə Dəstək Beynəlxalq Pedaqoj� Cəm�yyət� 
dünyanın 52 ölkəs�n�n təhs�l və elm �şç�lər�n� 
b�rləşd�r�r. Bakı şəhər�ndə və İsmayıllı rayonunun 
İvanovka kənd�ndə keç�r� lm�ş beynəlxalq 
tədb�rdə Azərbaycanla yanaşı, Rus�ya, Polşa, 
Alman�ya, Çex�ya, M�s�r, Bolqarıstan, Latv�ya və 
d�gər ölkələr�n təhs�l müəss�sələr�n�n rəhbərlər� 
və professor-müəll�m heyətlər� �şt�rak ed�b.

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n rektoru Səadət 
Əl�yevaya Rus D�l�nə Dəstək Beynəlxalq Pedaqoj� 
Cəm�yyət �  tərəfindən “Mədən�yyət lər �n 
d�aloqunda təhs�l: Rus məktəb� dünyası” 
beynəlxalq pedaqoj� forumunun və həm�n 
cəm�yyət�n VIII konfransının təşk�l�ndə və 
keç�r�lməs�ndə fəal �şt�rakına görə təşəkkürnamə 
təqd�m olunub. 

Rektor Səadət Əliyeva təltif olunub

Jurnalın baş redaktoru, tar�x üzrə fəlsəfə doktoru 
Musa Mərcanlı çıxışında Azərbaycan tar�x�n�n və 
mədən�yyət�n�n beynəlxalq m�qyasda təbl�ğ 
olunmasının əhəm�yyət�ndən danışıb, “İrs” 
jurnalının fəal�yyət� haqqında məlumat ver�b. Baş 
redaktor qeyd ed�b k�, 16 d�ldə və 70 ölkədə 
yayılan jurnalın ümum� t�rajı 100 m�n nüsxə təşk�l 
ed�r. Aud�tor�yası xar�c� ölkələrdə fəal�yyət 
göstərən elm və tədq�qat mərkəzlər�d�r. 

 “İrs” Beynəlxalq Azərbaycan Jurnalının və “Paşa 
Həyat Sığorta” ASC-n�n dəstəy� �lə çap olunan 
k�tabların təqd�matı məras�m�ndə rektor Səadət 
Əl�yeva xalqımızın tar�x�, mədən�yyət�, �ncəsənət�, 
m�ll�-mədən� �rs nümunələr�n�n təbl�ğ�ndə və 
Az ərbaycan  h əq �qət lə r �n �n  be ynə lxa lq 
�ct�ma�yyətə çatdırılmasında “İrs” jurnalı və “Paşa 
Həyat Sığorta” ASC-n�n fəal�yyət�n� yüksək 
q�ymətlənd�rd�y�n� b�ld�r�b. 

Məqsəd Azərbaycanın m�ll� – mədən� m�rasını 
həm�n xalqların d�llər�ndə təqd�m etməkd�r. Musa 
Mərcanlı jurnalda yer alan yazıların k�tab şəkl�nə 
salınması �deyasının həyata keç�r�lməs�ndə “Paşa 
Həyat Sığorta”nın böyük dəstəy�n� gördüklər�n� 
və bu �st�qamətdə �nd�yə qədər 10-a yaxın nəfis 
tərt�batlı k�tabın nəşr olunduğunu �fadə ed�b.

“İrs” jurnalının təqdimatı 

Tədb�r �şt�rakçıları üçün "İrs" jurnalının fəal�yyət�n� 
əks etd�rən v�deo-çarx nümay�ş olunub, jurnalın 
100-ə yaxın nömrəs� və 9 adda 260 nüsxə k�tab 
Azərbaycan Un�vers�tet�n�n elm� k�tabxanasına 
həd�yyə olunub.

"Paşa Həyat Sığorta" ASC-n�n İdarə Heyət�n�n 
sədr� N�yaz İsmayılov Azərbaycanın tar�x�-
mədən� �rs�n�n beynəlxalq səv�yyədə gen�ş 
aud�tor�yaya tanıdılmasında həyata keç�r�lən 
lay�hələrə böyük qürur h�ss� �lə dəstək olduqlarını 
b�ld�r�b. 
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Respubl�kanın müxtəl�f kənd məktəblər�ndə 
davam edəcək lay�hən�n məqsəd� un�vers�tet – 
orta məktəb həmrəyl�y�n�n formalaşdırılması və 
güclənd�r�lməs�, şag�rdlər arasında al� təhs�lə olan 
marağ ın  s t �mul laşd ı r ı lmas ı ,  yen �  tədr �s 
texnolog�yalarının təbl�ğ�n�n aparılması və kənd 
məktəblər�n�n bu sahədə dəstəklənməs�d�r.

Al� təhs�l müəss�səs�n�n nümayəndə heyət� 
məktəb�n b�r�nc� s�n�f şag�rdlər�n� də unutmayıb. 
60-dan artıq b�r�nc� s�n�f şag�rd�nə Yen� �l 
həd�yyələr� təqd�m olunub.

Gün ərz�ndə IX-XI s�n�f şag�rdlər�nə Azərbaycan 
d�l�, ədəb�yyat, �ng�l�s d�l�, tar�x və �nformat�ka 
fənlər�n� tələbələr Fəranə M�kayılova, Sarvan 
Əl�yev, N�gar Rəh�mova, Hür�yyə Səl�mova, Pənah 
P�ralıyev, Ruslan Ağak�ş�yev, Xəyal İsmayılov, 
Səb�nə Qən�yeva və Rövşən Saatov proyektorlar 
vas�təs�lə slaydlarla tədr�s ed�blər. 

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n “Kənd məktəbl�s�nə 
dəstək” lay�həs�n�n növbət� dayanacağı Şəmk�r 
rayonunun Afiq Əsədov adına Qaracəm�rl� kənd 
tam orta məktəb� olub. Rektor Səadət Əl�yeva 
başda olmaqla un�vers�tet�n b�r qrup əməkdaşı və 
tələbələr� orta məktəblə tanış olub, dərslərdə 
�şt�rak ed�blər. Rəhbərl�k tərəfindən məktəbə 
masaüstü kompüter dəst�, k�tabxanaya bəd�� 
ədəb�yyat və dərsl�k dax�l olmaqla 70 k�tab 
həd�yyə ed�l�b.

“Kənd məktəblisinə dəstək” 
layihəsi Şəmkirdə

Azərbaycan d�llər�ndə hazırlanıb. Dünyanın 
müxtəl�f xalqlarının yen� �l� qarşılama adətlər�n� 
əks etd�rən nümay�şdə maraqlı səhnəc�klər və 
mus�q� nömrələr� təqd�m olunub. Qeyd olunub k�, 
hər ölkə fərql� adət-ənənələrlə hazırlaşsa da, hər 
kəs yen� �lə yen� üm�dlər, yen� arzular, yen� uğurlar 
və ən əsası da xoşbəxtl�k arzusu �lə qədəm qoyur. 
Tədb�r� un�vers�tet�n rektoru Səadət Əl�yeva da 
�zləy�b. Rektor tələbələr� 31 dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyl�k Günü və yen� �l 
münas�bət�lə təbr�k ed�b, xat�rə şəkl� çəkd�r�b.

Yarışın komanda kateqor�yasında qal�blər� �sə 
İnformas�ya-kommun�kas�ya texnolog�yaları 
fakültəs�n�n dekanı As�f Paşayev və Tədr�s 
şöbəs�n�n müd�r� Tar�yel Qən� olub. 

31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyl�k 
Gününə həsr olunmuş stolüstü tenn�s turn�r�ndə 
un�vers�tet�n 20-yə yaxın əməkdaşı �şt�rak ed�b. 
İk� gün davam edən yarış da�rəv� s�stem üzrə fərd� 
və komanda kateqor�yalarında təşk�l olunub. 
Tədr�s şöbəs�n�n müd�r� Tar�yel Qən� turn�r�n fərd� 
k a t e q o r � y a d a  q a l � b �  o l u b .  M a l � y y ə 
departament�n�n İKT üzrə mütəxəss�s� Naz�m 
Tah�rov �k�nc�, həm�n departament�n əməkdaşı 
Fərman Cəfərl� �sə üçüncü yer� tutub. 

Turn�r�n qal�blər�nə d�plom və həd�yyələr təqd�m 
ed�l�b.

Əməkdaşlar arasında tennis turniri 

Human�tar fənlər, B�znes və �qt�sad�yyat 
fakültələr�n�n tələbələr� tərəfindən un�vers�tet 
rəhbərl�y� və professor-müəll�m heyət� üçün yen� 
�lə həsr olunmuş “Dünya ölkələr�ndə yen� �l” (New 
Year around the world) adlı  ədəb�-bəd�� 
kompoz�s�ya nümay�ş olunub. 
Kompoz�s�ya alman, �ng�l �s, ç�n, ərəb və 

Yeni ilə həsr olunmuş kompozisiya
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“2018-c� �l Azərbaycan Un�vers�tet� üçün yüksək 
göstər�c�lərlə yadda qalacaq. Bu �l al� təhs�l 
müəss�səs�n�n professor-müəl l �m heyət� 
tərəfindən uğurlu elm� tədq�qat �şlər�nə �mza 
atılıb”. Bu barədə un�vers�tet�n 2018-c� �l üçün elm� 
hesabatına həsr ed�lm�ş gen�şlənd�r�lm�ş elm� 
şuranın �clasında b�ld�r�l�b. 

İclasda çıxış edən rektor Səadət Əl�yeva 
Azərbaycan Un�vers�tet�n�n yaşının gənc, 
məqsədlər�n�n böyük olduğunu vurğulayaraq 
professor-müəll�m heyət�n�n 2018-c� �ldək� elm� 
fəal�yyət�n� yüksək q�ymətlənd�r�b. O, qarşıya 
qoyulacaq bütün strate j �  hədəflərə na� l 
olunacağına əm�nl�y�n� �fadə ed�b. 

Daha sonra rektorun müşav�r� Nüşabə Qul�yeva, 
elm şöbəs�n�n müd�r� Lət�fə Ağamalıyeva, 
beynəlxalq əlaqələr şöbəs�n�n müd�r� Bəxt�yar 
Bədəlov və �ct�ma�yyətlə əlaqələr şöbəs�n�n 
rəhbər� Lalə D�lənova elm� tədq�qat �ş�n�n 
təşk�l�ndə və təbl�ğ�ndə səmərəl� fəal�yyət�nə görə 
rektorun fəxr� fərmanı �lə təlt�f olunublar.

Elm şöbəs�n�n müd�r� Lət�fə Ağamalıyeva 
un�vers�tet�n 2018-c� �l üçün elm� hesabatını 
təqd�m ed�b. Təqd�mat hesabat dövründə 
un�vers�tetdə keç�r�lm�ş elm� tədb�rlər, beynəlxalq 
və respubl�ka səv�yyəl� konfransların hesabatı, 
“İpək yolu” elm� jurnalının fəal�yyət�, fakültə tələbə 
elm� cəm�yyətlər�n�n fəal�yyət�, un�vers�tet 
əməkdaşlarının qazandıqları elm�-tədq�qat 
qrantları, beynəlxalq elm� əməkdaşlıq, dərc 
olunmuş elm� �şlər� əhatə ed�b. 
Tədb�rdə bu al� məktəbdə tətb�q ed�lən elm� 
tədq�qat fəal �yyət�n�n q�ymətlənd�r � lməs� 
s � s tem�nə  əsasən  ən  çox  ba l  top lamış 
əməkdaşlar, Azərbaycan Un�vers�tet� rektorunun 
“Əməkdaşların elm� tədq�qat fəal�yyət�nə təşv�q 
ed�lməs� haqqında” əmr�nə əsasən �ndekslənən 
jurnallarda çap olunmuş məqalələr�n müəll�flər� 
mükafatlandırılıb.

2018-ci il üzrə elmi hesabata 
həsr olunmuş iclas 

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n kollekt�v� 20 yanvar 
had�sələr�n�n 29-cu �ldönümündə Şəh�dlər 
X�yabanını z�yarət ed�b. Azərbaycanın əraz� 
bütövlüyü və suverenl�y� uğrunda canlarını qurban 
verm�ş 20 Yanvar şəh�dlər�n�n məzarlarına 
qərənfillər düzülüb, xat�rələr� eht�ramla yad ed�l�b.

B�ld�r�l�b k�, Bakı şəhər� 1990-cı �l yanvarın 19-dan 
20-nə keçən gecə m�ll� azadlıq hərəkatını 
boğmaq və SSRİ-də yaşayan d�gər xalqları 
qorxutmaq üçün pol�qon k�m� �st�fadə olunub. 
Amma törəd�lm�ş dəhşətl� c�nayət xalqımızın 
�radəs�n� qıra b�lməy�b, əks�nə, m�ll� azadlıq 
hərəkatının daha da yüksəlməs� və Azərbaycanın 
müstəq�ll�y�n� bərpa etməs� �lə nət�cələn�b.

Un�vers�tet�n tədr�s b�nasında davam edən 
tədb�rdə 20 Yanvar had�sələr�n�n səbəb və 
nət�cələr� haqqında məlumat ver�l�b, sovet 
�mper�yasının süqutunda və Azərbaycanın 
müstəq�ll�y�n� bərpa etməs�ndə oynadığı rola 
d�qqət çək�l�b. 
Qeyd olunub k�, 20 Yanvar Azərbaycan xalqının 
müstəq�ll �k uğrunda mübar�zə tar�x�nə öz 
möhürünü vurmuş b�r gün və böyük b�r proses�n 
başlanğıcında əsaslı dönüş nöqtəs�d�r.

Tədb�rdə qanlı  had�sədən b�r gün sonra 
ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n Azərbaycanın 
Moskvadakı nümayəndəl�y�nə gedərək mətbuat 
konfransı keç�rməs� və �mper�yanın xalqımıza 
qarşı �k�l� s�yasət�n� dünya �ct�ma�yyət� qarşısında 
� f ş a  e t m ə s �  b ö y ü k  t a r � x �  h a d � s ə  k � m � 
q�ymətlənd�r�l�b.
Qeyd olunub k�, artıq tar�xləşm�ş had�sə olan 20 
Yanvar yaddaşımızda xalqımızın fəxarət və şərəf 
günü, tar�x�m�z�n şanlı səh�fəs� k�m� qalmalı, 
gənclər şəh�dlər�n qanlarının hədər yerə 
axmadığını əməllər� �lə sübut etməl�d�rlər. 

Azərbaycan Universitetində 
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anılıb
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31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyl�k 
Günü və Yen� �l münas�bət�lə təşk�l olunan 
korporat�v bayram şənl�y� keçən �l olduğu k�m� bu 
�l də “Excels�or Hotel&Spa Baku”da keç�r�l�b. 

Ənənəvi korporativ Yeni il şənliyi

Un�vers�tet rəhbərl �y � ,  �nz�bat�  heyət və 
müəll�mlər�n �şt�rak etd�y� tədb�rdə al� məktəb�n 
2018-c� �ldək� uğurlarını əks etd�rən v�deoçarx 
nümay�ş olunub, şoumen Murad Ar�f konsert 
proqramı �lə çıxış ed�b. 

Tədb�rdə təbr�k n�tq� �lə çıxış edən rektor Səadət 
Əl�yeva 2019-cu �l ərz�ndə həyata keç�r�lməs� 
nəzərdə tutulan yen�l�klər və lay�hələr haqqında 

məlumat ver�b. Səadət Əl�yeva qeyd ed�b k�, 
2018-c� �l Azərbaycan Un�vers�tet�n�n həyatında 
böyük uğurlar və yen�l�klərlə zəng�n b�r �l olub. 
Tədr�s�n təşk�l�, elm� fəal�yyət�n təşk�l� və �darə 
ed�lməs�, beynəlxalq əlaqələr�n gen�şlənd�r�lməs�, 
madd�-texn�k� bazanın güclənd�r�lməs� və d�gər 
sahələrdə un�vers�tet b�r sıra na�l�yyətlərə �mza 
atıb.

Rektor b�ld�r�b k�, 2018-c� �ldə əldə olunan uğurlar 
yen� �slahatlar üçün zəm�n və st�mul yaradır. Eyn� 
zamanda Azərbaycan Un�vers�tet�n�n qarşıya 
qoyulan hədəflərə və daha böyük na�l�yyətlərə 
çata b�ləcək potens�alda olduğunu sübut ed�r. 
Səadət Əl�yeva tədb�r �şt�rakçılarını Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyl�k Günü və Yen� �l 
münas�bət�lə təbr�k ed�b, xoş arzularını b�ld�r�b. 
Bayram şənl�y�  rəngarəngl�y�  və maraqlı 
məqamları �lə yadda qalıb. Əyləncəl� müsab�qə və 
çək�l�şlər xoş təəssürat yaradıb. 
Tədb�r �şt�rakçıları bayram süfrəs� arxasında 
zəng�n bəd�� proqram, mus�q� və rəqslər�n 
müşay�ət�ndə xoş saatlar keç�r�blər. 
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S�mpoz�umun məqsəd�  sos�a l  və təhs� l 
sahələr �ndə apar ı lan  nəzər �  və  prakt �k 
tədq�qatların, elm� yen�l�klər�n paylaşılmasının 
təm�n olunmasıdır. Beynəlxalq s�mpoz�umda 
Ruhəng�z Əl�yeva və Ülv�yyə Ş�r�novanın b�rl�kdə 
təqd�m etd�klər� məruzə  Azərbaycan-Türk�yə 
əlaqələr�ndə reg�onal təşk�latların roluna həsr 
olunub. 

B�znes və �qt �sad�yyat kafedrasının baş 
müəll�mlər� Ruhəng�z Əl�yeva və Ülv�yyə Ş�r�nova 
Türk�yədə keç�r�lən beynəlxalq s�mpoz�umda 
məruzə �lə çıxış ed�b. II Beynəlxalq Stratej� və 
Sos�al Tədq�qatlar S�mpoz�umu (ISASOR – 2018) 
5-6 oktyabr 2018-c� �l tar�xlər�ndə Ankarada 
keç�r�l�b. 

“ISASOR – 2018”də iştirak 

I Beynəlxalq Sos�al və Hüquq Tədq�qatları 
Konqres� oktyabrın 5-dən 7-dək Türk�yən�n 
Samsun şəhər�ndə keç�r�l�b. Tədb�r�n məqsəd� 
sos�al elmlər və hüquq sahələr�ndə aktual 
məsələlər �n  müzak�rə o lunması  və fik� r 
mübad� ləs �n �n  apar ı lmasıd ı r.  B �znes və 
�qt�sad�yyat kafedrasının baş müəll�mlər� 
Ruhəng�z Əl�yeva və Ülv�yyə Ş�r�nova konqresdə 
“M�qrant pul köçürmələr�n�n l�berallaşmasının 
sos�al və �qt�sad� nət�cələr�” mövzusunda məruzə 
�lə çıxış ed�b. 

“I Beynəlxalq Sosial və Hüquq 
Tədqiqatları Konqresi”ndə iştirak

Mal�yyə və �qt�sad�yyat kafedrasının baş 
müəll �mlər�  Ruhəng�z Əl�yeva və Esm�ra 
Kazımova 16-17 noyabr tar�xlər�ndə Türk�yən�n 
İstanbul şəhər�ndə keç�r�lən II Beynəlxalq 
Mu l t �d �s �p l �na r  Akadem�k   Tədq �qat la r 
S�mpoz�umunda (IMASES-2018) məruzə �lə çıxış 
ed�blər. Ruhəng�z Əl�yevanın “Azərbaycanda 
sos�al �nfrastrukturların mövcud vəz�yyət� və 
davamlı �nk�şafı” adlı məruzəs�ndə davamlı 
�nk�şafda əhal�n�n sağlamlığının təm�n olunması, 
əmək qab�l�yyət�n�n bərpası, təhs�l s�stem�n�n 
günün tələblər� səv�yyəs�ndə qurulması, mənəv� 
r � f a h  h a l ı n ı n  v ə  m ə d ə n �  y a ş a y ı ş ı n ı n 
yaxşılaşdırılması, sos�al sferanın mövcud 
vəz�yyət� �lə bağlı məsələlərə toxunulur. Sos�al 
sferanın �nk�şafı �st�qamət�ndə ona x�dmət edən 
sos�al �nfrastrukturların �nk�şaf səv�yyəs� �lə bağlı 
məsələlər araşdırılır. S�mpoz�uma təqd�m olunan 
məqalən�n d�gər həmmüəll�fi kafedranın baş 
müəll�m� Qət�bə Nəcəfovadır.

Esm� ra  Kaz ımovan ın  “Müas � r  zamanda 
un�vers�tet pedaqoqunun yen�l�kç� (�nnovas�ya) 
fəal�yyət�” adlı məruzəs�ndə �sə al� məktəblər�n 
müas�r dövrdə yen�l�kç� rolu, tədr�s proses�ndə 
pedaqoqun yen�l�kç� (�nnovas�ya) fəal�yyət�, 
tətb�q etd�y� üsul və metodlar, təhs�l sahəs�ndə 
rəqabətdə �nnovas�ya tətb�q�n�n rolu araşdırılır.
Qeyd edək k�, ənənəv� beynəlxalq tədb�r�n əsas 
məqsəd� fənlər arasında əlaqələr�n qurulması və 
təkm�lləşd�r�lməs� �st�qamət�ndə �mkanların 
araşdırılmasıdır.

“IMASES-2018”də iştirak

BEYNƏLXALQ SƏFƏRLƏR
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KONFRANSLAR

Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent� Yanında 
Qeyr�-Hökumət Təşk�latlarına Dövlət Dəstəy� 
Şurasının mal�yyə dəstəy� �lə “Folklorun və 
Ədəb�yyatın İnk�şafına Yardım” İct�ma� B�rl�y� 
tərəfindən azsaylı xalqlara məxsus folklor 
nümunələr�n�n təbl�ğ�nə həsr olunan elm� 
konfransın açılış məras�m�ndə Azərbaycan d�l� və 
ədəb�yyat kafedrasının müd�r� Ülv�yyə Rəh�mova 
qeyd ed�b k�, folklorun tədq�q� XX əsr dünya 
elm�ndə yen� səh�fə açıb. Bu baxımdan folkloru 
araşdırmaq, ona yen�dən, təkrar- təkrar qayıtmaq 
hər zaman faydalıdır. 
Kafedra müd�r� Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 
rəhbərl�y� adından �şt�rakçıları lay�hən�n uğurla 
başa çatması münas�bət�lə təbr�k ed�b və 
konfransın �ş�nə uğurlar arzulayıb.
Lay�hən�n rəhbər�, AMEA-nın müxb�r üzvü, 
Azərbaycan Un�vers�tet�n�n professoru, Əməkdar 
elm xad�m� Kamran Əl�yev qeyd ed�b k�, 
konfransın məqsəd� azsaylı xalqlara məxsus 
folklor nümunələr�n�n toplanılması, tədq�q� və 
gələcək nəs�llərə çatdırılmasıdır. Çıxışda b�ld�r�l�b 
k�, lay�hə çərç�vəs�ndə qəd�m dövr şəhərsalması 
və memarlığının or�j�nal ab�dəs� olan Lahıcın 
folkloru, adət-ənənələr� �lə bağlı xeyl� mater�al 
toplanıb. 

Konfransda professor Kamran Əl�yev “Lahıc 
folklorunun özəll�klər�” mövzusunda təqd�matla 
çıxış ed�b. Daha sonra AMEA-nın Folklor 
İnst�tutunun əməkdaşlarının və Azərbaycan 
Un�vers�tet�  tələbələr�n�n “Azərbaycanda 
yaşayan xalqlar SMOMPK məcmuəs�ndə”, 
“Lahıc bayatılarının l�rosemant�kası”, “Müqay�səl� 
folklorşünaslıq: Lahıc nümunələr� əsasında”, 
“ L a h ı c  f o l k l o r u n d a  b a y a t ı l a r ı n  b ə d � � 
x ü s u s � y y ə t l ə r � ” ,  “ L a h ı c  l ə t � f ə l ə r � n � n 
özünəməxsusluğu” mövzularında məruzələr� 
d�nlən�l�b.

Azsaylı xalqlara məxsus folklor nümunələrinin 
təbliğinə həsr olunan konfrans

Milli iqtisadiyyatın inkişafının aktual 
problemlərinə həsr olunmuş elmi konfrans 

AMEA-nın müxb�r üzvü, professor Ak�f Musayev 
ölkə �qt�sad�yyatının rəqabət qab�l�yyət�n�n 
artırılması sahəs�ndə görülən �şlər haqqında 
danışaraq qeyd ed�b k�, Azərbaycan �qt�sad�yyatı 
elm� əsaslara söykənən proqram və yol xər�tələr� 
əsasında �nk�şaf etd�r�l�r. AMEA-nın İqt�sad�yyat 
İnst�tutunun şöbə müd�r�, professor Tofiq 
Hüseynov b�ld�r�b k�, Azərbaycanın �qt�sad� 
�nk�şafının əsas �st�qamətlər� Prez�dent İlham 
Əl�yev�n 2003-2018-c� �llərdə �mzaladığı çoxsaylı 
fərman və sərəncamlarda, dövlət proqramlarında 
öz əks�n� tapıb. 

Fas�lən�n ardından konfrans �ş�n� Azərbaycan 
�qt�sad�yyatının davamlı �nk�şafının aktual 
məsələlər� və İnnovat�v �qt�sad�yyat şəra�t�ndə 
modernləşmən�n əsas �st�qamətlər� olmaqla 2 
bölmədə davam etd�r�b.  Sonda bölmə sədrlər�n�n 
hesabatları d�nlən�l�b, müzak�rələr aparılıb.

Plenar məruzəç�, Azərbaycan Dövlət İqt�sad 
Un�vers�tet�n�n Elm� fəal�yyət�n təşk�l� və �darə 
ed�lməs� departament�n�n d�rektoru, professor 
Zah�d Məmmədovun çıxışı müas�r un�vers�tet 
m�ss�yası konseps�yasına həsr olunub. Həm�n 
un�vers�tet�n Rus İqt�sad Məktəb�n�n elm� �şlər 
üzrə d � rektor  müav�n � ,  professor  E lşad 
Məmmədov “Elm� tərəqq�yə əsaslanan �nnovat�v 
�qt�sad�yyatın �darə ed�lməs�” mövzusunda 
məruzə  �lə çıxış ed�b.

“Modernləşmə şəra�t�ndə m�ll� �qt�sad�yyatın 
�nk�şafının aktual problemlər� və perspekt�v 
�st�qamətlər�” respubl�ka elm� konfransını 
salamlama n�tq� �lə un�vers�tet�n rektoru Səadət 
Əl�yeva açıb. Son 15 �l ərz�ndə Prez�dent İlham 
Əl�yev�n rəhbərl�y� �lə Azərbaycanda �qt�sad� 
quruculuq proses�n�n gen�ş vüsət aldığını 
vurğulayan rektor Azərbaycanın �qt�sad� 
qüdrət�n�n �lbə�l artmasından böyük fəxarət və 
qürur h�ss� keç�rd�y�n� b�ld�r�b.
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“Gender problem� və müas�r Azərbaycan” 
mövzusunda II Respubl�ka elm� konfransının 
məqsəd� Azərbaycanda gender bərabərl�y�n�n 
təm�n olunması məsələs�n� d�qqət mərkəz�ndə 
saxlamaq, bu sahədə əldə olunan elm� 
na�l�yyətlər� və təcrübələr� paylaşmaq, mövcud 
problemlər�n təhl�l� və onların həll yolları üçün 
təkl�flər�n �rəl� sürülməs�n� təm�n etməkd�r.

R e k to r  S ə a d ə t  Ə l � ye v a  t ə d b � r � n  a ç ı l ı ş 
məras�m�ndə çıxış edərək qeyd ed�b k�, 
Azərbaycan Un�vers�tet� �k�nc� dəfəd�r k�, eyn� adlı 
konfransa ev sah�bl�y� ed�r. Konfrans artıq 
ənənəv�ləş�b və gələcəkdə beynəlxalq statusda 
keç�r�lməs� planlaşdırıl ır. Rektor çıxışında 
vurğulayıb k�, qadın hüquqlarının qorunması 
A z ə r b a y c a n  c ə m � y y ə t �  ü ç ü n  o l d u q c a 
əhəm�yyətl�d�r. Bu gün �ct�ma� həyatın hər 
sahəs�ndə Azərbaycan qadınının fəallığını 
görmək mümkündür. 

İşt � rakçı lar  konfransın açı l ış ından əvvəl 
ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n un�vers�tet�n 
foyes�ndək� büstünün önünə gül qoyub, xat�rəs�n� 
eht�ramla yad ed�blər.

Təsadüfi dey�l k�, qadın hüquqlarının təm�n 
ed�lməs�, onların mənəv� - �ntellektual �nk�şafı, 
cəm�yyət�m�z�n həyatında �şt�rakı ümumm�ll� l�der 
Heydər Əl�yev�n dövlətç�l�k s�yasət�n�n əsas 
komponentlər�ndən b�r� olub. Bu s�yasət cənab 

“Gender problemi və müasir Azərbaycan” 
II Respublika elmi konfransı 

Bakı Dövlət Un�vers�tet�n�n fəlsəfə tar�x� və 
mədən�yyətşünaslıq kafedrasının müd�r�, prof. 
Rəb�yyət Aslanova vurğulayıb k�, Azərbaycan 
qadını demokrat�k cəm�yyət�n özünütəsd�q 
�mkanlarından daha çox �st�fadə etməl�d�r. 

M�llət vək�l� Qən�rə Paşayeva çıxışında qeyd ed�b 
k�, gender bərabərl�y�n�n təm�n olunması, 
qadınların cəm�yyət həyatının bütün sahələr�ndə 
rolunun artırılması Azərbaycan dövlət�n�n 
öncəl�klər� sırasındadır. 

Prez�dent İlham Əl�yev tərəfindən bu gün uğurla 
davam etd�r�l�r. B�r�nc� v�tse-prez�dent, Heydər 
Əl�yev fondunun prez�dent� Mehr�ban xanım 
Əl�yevanın çoxşaxəl� fəal�yyət� Azərbaycan 
q a d ı n ı n ı n  c ə m � y y ə td ə k �  ro l u n u n  b a r � z 
nümunəs�d�r.  

Bakı Dövlət Un�vers�tet�n�n Gender və tətb�q� 
ps�xolog�ya kafedrasının müd�r�, prof. Rəna 
İbrah�mbəyova “Tədr�s kontekst�ndə məktəb 
dərsl�klər�n�n gender ekspert�zası”, Azərbaycan 
D�llər Un�vers�tet�n�n dosent� K�fayət Ağayeva 
“Qadın və k�ş�  d� l �n�n gender tədq�qatı : 
Azərbaycan ədəb� nümunələr�ndə seks�zm” 
mövzusunda plenar məruzə �lə çıxış ed�blər. 
Plenar �clasın və fas�lən�n ardından konfrans �ş�n� 
“Gender tar�x� və hüquq� aspektlər�” və “D�ndə, 
ə d ə b � y ya td a  v ə  s o s � o l o g � ya d a  g e n d e r 
məsələlər�” olmaqla 2 bölmə �clasında davam 
etd�r�b. 
Bağlanış məras�m�ndə b�ld�r�l�b k�, konfransa 
paytaxt Bakıda və bölgələrdə fəal�yyət göstərən 
al� təhs�l müəss�sələr�n�, AMEA-nın elm� tədq�qat 
�nst�tutlarını təms�l edən 55 məqalə təqd�m 
olunub. 
Qeyd olunub k�, yaxın gələcəkdə Azərbaycan 
Un�vers�tet�ndə Gender Araşdırmaları Mərkəz�n�n 
yaradılması nəzərdə tutulur. 
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KONFRANSLAR

Prorektor Yus�f Qasımov beynəlxalq tədb�r�n açılış 
məras�m�ndə çıxış edərək konfrans �şt�rakçılarına 
Azərbaycan Un�vers�tet�n�n rektoru Səadət 
Əl�yevanın salamını çatdırıb. Prorektor tədb�r 
�şt�rakçılarını Bakıya dəvət ed�b və Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n rektoru adından xat�rə həd�yyəs�n� 
Kocael� Un�vers�tet�n�n rektoru, professor 
Sadett�n Hülagüyə təqd�m ed�b.

IV Avropa İqt�sad� Konqres� 15-17 noyabr 
tar�xlər�ndə Türk�yən�n Kocael� şəhər�ndə 
keç�r�l�b. Beynəlxalq tədb�r�n təşk�latçıları Kocael� 
Un�vers�tet�, Azərbaycan Un�vers�tet� və Polşanın 
WSB Un�vers�tet�d�r. Tədb�rdə Azərbaycan 
Un�vers�tet�n� Elm� �şlər üzrə prorektor, professor 
Yus�f Qasımovun rəhbərl�k etd�y� nümayəndə 
heyət� təms�l ed�b.

Azərbaycan Un�vers � tet �n �n  Mal �yyə və 
�qt�sad�yyat kafedrasının dosent� Nər�man 
Böyükk�ş� “Azərbaycanın neft maşınqayırmasının 
�qt�sad� potens�alı” və kafedranın baş müəll�m� 
Ruhəng�z Əl�yeva “Azərbaycanda məşğulluq 
səv�yyəs�n�n müas�r vəz�yyət�” adlı məruzə �lə 
tədb�r�n sess�yasında çıxış ed�blər. Tədb�rdə 
dünyanın müxtəl�f ölkələr�ndən olan tanınmış 

Türkiyədə Azərbaycan Universitetinin 
həmtəşkilatçılığı ilə beynəlxalq 

tədbir keçirilib

Azərbaycan Universiteti V Avropa İqtisadi 
Konqresinə ev sahibliyi edəcək 

Türk�yən�n Kocael� şəhər�ndə keç�r�lən və 
Azərbaycan Un�vers�tet�n�n həmtəşk�latçısı 
olduğu IV Avropa İqt�sad� Konqres�n�n uğurla 
yekunlaşmasın ın  ard ından Azərbaycan 
Un�vers�tet� �lə Kocael� Un�vers�tet� arasında 
aparılan müzak�rələr�n nət�cəs� olaraq bu 
ser �yadan olan növbət �  tədb�r �n Bakıda 
keç�r�lməs� qərara alınıb. Buna görə, V Avropa 
İqt�sad� Konqres�nə (ECOEI V) 25-27 aprel 2019-
cu �l tar�xlər�ndə Azərbaycan Un�vers�tet� 
evsah�bl�y� edəcək. Bu barədə konqres�n rəsm� 
https://ecoe�.org/ veb səh�fəs�ndə məlumat 
yerləşd�r�l�b. 
Beynəlxalq tədb�r�n təşk�latçıları Azərbaycan 
Un�vers�tet�, Kocael� Un�vers�tet� və Polşanın WSB 
Un�vers�tet�d�r. 
Bütün tədq�qatçı və al�mlər� tədb�rdə �şt�raka, elm� 
nət�cələr�n� təqd�m etməyə dəvət ed�r�k.

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n rektoru Səadət 
Əl�yeva konqres�n təşk�lat kom�təs�n�n fəxr� 
sədrlər�ndən b�r�d�r. Elm� �şlər üzrə prorektor Yus�f 
Qasımov və un�vers�tet�n professoru Rövşən 
Qul�yev tədb�r�n elm kom�təs�n�n, B�znes və 
�qt�sad�yyat fakültəs�n�n dekanı Əl� Həsənov, Elm 
şöbəs�n�n müd�r� Lət�fə Ağamalıyeva və Mal�yyə 
və �qt�sad�yyat kafedrasının dosent� Nər�man 
Böyükk�ş� təşk�lat kom�təs�n�n üzvlər�d�r.

a l � m l ə r � n  m ü a s � r  � q t � s a d � y ya t ı n  a k t u a l 
problemlər�nə həsr ed�lm�ş plenar məruzələr� 
d�nlən�l�b və müxtəl�f �st�qamətlərdə təşk�l ed�lən 
sess�yalarda müzak�rələr aparılıb. Nüfuzlu 
beynəlxalq tədb�rdə 16 ölkədən 130 tədq�qatçı 
�şt�rak ed�b. Müas�r �qt�sad�yyatın aktual 
problemlər�nə həsr ed�lm�ş 80 məruzə d�nlən�l�b 
və bu �st�qamətdə təşk�l ed�lən sess�yalarda 
müzak�rələr aparılıb.
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Son zamanlar Azərbaycan təhs�l s�stem� yen� 
çağırışlar qarşısındadır. İqt�sad�yyatın xammal 
sahəs�ndən �nsan kap�talı sahəs�nə köçürülməs� 
tendens�yası, bu s�yasətə uyğun müas�r 
mütəxəss�slər�n yet�şd�r�lməs�n� aktual ed�r k�, bu 
məsələ də təhs�l s�stem�n�n qarşısına yen� 

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n professor-müəll�m 
heyət� tərəfindən  2018-c� �ldə uğurlu elm�-
tədq�qat �şlər�nə �mza atılıb, tədq�qatyönümlü al� 
təhs�l müəss�səs� statusuna na�l olunması 
yolunda həyata keç�r�lən gen�şm�qyaslı �şlər 
uğurla davam etd�r � l �b, bu sahədə c�dd� 
� rəl � ləy�şlərə na� l  olunub. Paralel  olaraq 
Un�vers�tet�n beynəlxalq elm� nüfuzunun 
artırılması �st�qamət�ndə məqsədyönlü və ardıcıl 
�ş aparılıb. Görülən �şlər�n mənt�q� davamı olaraq 
2019-cu �l ərz�ndə 2-s� beynəlxalq, 3-ü �sə 
respubl�ka m�qyaslı olmaqla 5 elm� konfransın 
keç�r�lməs� planlaşdırılır.   

15 mart 2019-cu �l tar�x�ndə keç�r�ləcək “Gənc 
tədq�qatçıların II Respubl�ka elm�-prakt�k 
konfransı”nın məqsəd� ölkən�n müxtəl � f 
un�vers�tet, akadem�ya və elm�-tədq�qat 
�nst � tut lar ında fəal �yyət  göstərən gənc 
tədq�qatçıları b�r araya gət�rmək, əldə olunan elm� 
na�l�yyətlər� və təcrübələr� paylaşmaqdır. 

25-27 aprel 2019-cu �l tar�xlər�ndə “V Avropa 
İqt�sad� Konqres�”keç�r�ləcək. Azərbaycan 
Un�vers�tet�, Türk�yən�n Kocael� Un�vers�tet� və 
Polşanın WSB Un�vers�tet� �lə b�rgə keç�r�ləcək 
beynəlxalq tədb�r�n �ş�ndə �qt�sad�yyat sahəs�ndə 
dünyanın müxtəl�f ölkələr�n� təms�l edən nüfuzlu 
al�mlər�n �şt�rakı gözlən�l�r. Konqres�n əvvəlk� 
sayları dünyanın müxtəl�f ölkələr�ndə təşk�l 
olunub və dünya al�mlər�n�n d�qqət�n� c�dd� elm� 
tədb�r k�m� cəlb ed�b. 

Azərbaycan Universiteti 2019-cu ildə 
5 elmi konfrans keçirəcək

vəz�fələr qoyur. Bu günlərdə ölkə rəhbər�n�n 
təhs�l�n beynəlm�lləşd�r�lməs� �lə bağlı fərmanı da 
məhz bu m�ll� lay�hən�n reallaşdırılması məqsəd� 
daşıyır. Odur k�, müas�r təhs�l �m�z, onun 
problemlər� və �nk�şaf perspekt�vlər� �lə bağlı 
məsələlər�n araşdırılmasına, onların həll� üçün 
elm� metodların �şlən�b hazırlanmasına c�dd� 
eht�yac yaranıb. “Azərbaycan al� təhs�l�nə 
beynəlxalq pr�zmadan baxış: Problemlər və 
perspekt�vlər” respubl�ka konfransının məqsəd� 
məhz bu məsələlər�n müzak�rəs� üçün elm� 
platforma təqd�m etməkd�r.  May ayında 
keç�r�ləcək tədb�r ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n 
anadan olmasının 96-cı �ldönümünə həsr olunur. 

Son zamanlar dünyada gedən b�r sıra s�yas�, 
�qt�sad�, sos�al proseslər hər b�r ölkən�n qarşısına 
konkret �nk�şaf strateg�yaları seçmək və onları 
həyata keç�rmək mexan�zmlər�n�  �ş ləy�b 
hazırlamaq k�m� tələblər qoyur. Bundan çıxış 
edərək Azərbaycan dövlət� ölkə �qt�sad�yyatına 
b a x ı ş  b u c a ğ ı n ı  d ə y � ş m ə k ,  x a m m a l 
�qt�sad�yyatından yen�, müas�r texnolog�yalara 
əsaslanan �qt�sad� münas�bətlər s�stem�nə 
keçmək strateg�yasını qəbul ed�b. Bütün bunların 
reallaşmasına ölkən�n elm� potens�alının da cəlb 
olunması zərur�d�r. Azərbaycan Un�vers�tet�   
bunları nəzərə alaraq oktyabr ayında “Davamlı 
�nk�şaf və human�tar elmlər�n aktual problemlər�” 
mövzusunda respubl�ka konfransı keç�rməy� 
planlaşdırır. 

Ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n Azərbaycanda 
b�r�nc� dəfə hak�m�yyətə gəlməs�n�n 50 �ll�y�nə 
həsr olunan konfransa b�r sıra tanınmış xar�c� 
mütəxəss�s�n də dəvət ed�lməs�, davamlı �nk�şaf 
strateg�yalarının müzak�rəs�, bu �st�qamətdə 
human�tar elmlər�n qarşısında duran problemlər�n 
araşdırılması və uyğun təkl�flər�n hazırlanması 
nəzərdə tutulur.

2019-cu �l�n son konfransı �sə “Gender problem� 
və müas�r Azərbaycan” olacaq. 2017 və 2018-c� 
�llərdə respubl�ka m�qyasında keç�r�lən tədb�r�n bu 
�ldən başlayaraq beynəlxalq statusda təşk�l 
olunması nəzərdə tutulur. 

Konfransa göstər�lən maraq və d�qqət bu qərarın 
alınmasına öz təs�r�n� göstər�b. İk� konfransın 
təcrübəs� göstərd� k�, bu sahəyə maraq böyükdür 
və mütəxəss�slər�n müzak�rə etmək üçün xeyl� 
�deya və yanaşmaları mövcuddur.
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AYIN ƏMƏKDAŞI

Avqust ayının əməkdaşı Tural Səlimlidir

Sentyabr ayının əməkdaşı Nazim Tahirovdur

Mag�stratura və doktorantura şöbəs�n�n müd�r köməkç�s� Aydan Maks�mova 
Azərbaycan Un�vers�tet�ndə oktyabr ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” seç�l�b. 
Seç�mdə müd�r köməkç�s�n�n vəz�fə öhdəl�klər�n� keyfiyyət və dəq�ql�klə 
yer�nə yet�rməs� nəzərə alınıb.
Aydan Şah�n qızı Maks�mova Azərbaycan Dövlət İqt�sad Un�vers�tet� 
nəzd�ndə Azərbaycan Mal�yyə-İqt�sad Kollec�n� mühas�bat uçotu �xt�sası üzrə 
2013-cü �ldə b�t�r�b. Əmək fəal�yyət�nə 2013-cü �ldə Azərbaycan 
Un�vers�tet�ndə başlayıb.

Oktyabr ayının əməkdaşı Aydan Maksimovadır

İlqar İos�f oğlu Əsədullayev əmək fəal�yyət�nə Azərbaycan M�ll� Elmlər 
Akadem�yasının Həmkarlar İtt�faqında mütəxəss�s olaraq başlayıb. 2015-c� 
�ldən Azərbaycan Un�vers�tet�ndə çalışır.

Mal�yyə departament�n�n əməkdaşı İlqar Əsədullayev Azərbaycan 
Un�vers�tet�ndə noyabr ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” seç�l�b. Seç�mdə 
əməkdaşımızın vəz�fə öhdəl�klər�n� məsul�yyət və dəq�ql�klə yer�nə yet�rməs� 
nəzərə alınıb.

Noyabr ayının əməkdaşı İlqar Əsədullayevdir

Naz�m Tah�rov Əz�zbəyov�ç Rus�ya Federas�yasının S�nerg�ya Un�vers�tet�n� 
Tətb�q� �nformat�ka �xt�sası üzrə 2016-cı �ldə b�t�r�b. 
Əmək fəal�yyət�nə 2009-cu �ldə R�yad farm MMC-də başlayıb. 2013-cü �ldən 
Azərbaycan Un�vers�tet�ndə �şləy�r.

Mal�yyə departament�n�n kompüter mütəxəss�s� Naz�m Tah�rov sentyabr ayı 
üzrə “Ayın əməkdaşı” seç�l�b. Seç�mdə mütəxəss�s�n tapşırılan �şlər� yüksək 
məsul�yyət və dəq�ql�klə yer�nə yet�rməs� nəzərə alınıb.

İct�ma�yyətlə əlaqələr şöbəs�n�n Market�nq üzrə mütəxəss�s� Tural Səl�ml�  
avqust ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” seç�l�b. Seç�mdə mütəxəss�s�n vəz�fə 
öhdəl�klər�n�n �crasında göstərd�y� məsul�yyət, təşəbbüskarlıq, �şə s�steml� və 
yaradıcı yanaşma, yen� �deyalara mal�k olmaq və onları həyata keç�rə b�lmək 
bacarıqları nəzərə alınıb.
Tural Hab�l oğlu Səl�ml� Qəbələ rayonunda anadan olub. Azərbaycan 
Un�vers�tet�n� �ng�l�sd�ll� Mal�yyə �xt�sası üzrə 2016-cı �ldə b�t�r�b. 2017-c� �ldən 
Azərbaycan Un�vers�tet�ndə �şləy�r.

Xar�c� d�llər kafedrasının laborantı Türkanə Əhmədova dekabr ayı üzrə 
“Ayın əməkdaşı” seç�l�b. Seç�mdə əməkdaşımızın ver�lən tapşırıqların 
�crasında və vəz�fə öhdəl�klər�n�n yer�nə yet�r�lməs�ndə göstərd�y� fəallıq 
nəzərə alınıb. 
Türkanə Ram�z qızı Əhmədova 1993-cü �ldə Bakı şəhər�ndə anadan olub. 
2014-cü �ldə Azərbaycan D�llər Un�vers�tet�ndən �ng�l�s d�l� müəll�ml�y� 
�xt�sası üzrə bakalavr dərəcəs� alıb. 2016-cı �ldə həm�n un�vers�tet�n 
mag�stratura p�lləs�ndən d�lşünaslıq �xt�sası üzrə məzun olub. Əmək 
fəal�yyət�nə Azərbaycan Un�vers�tet�ndə başlayıb. 2017-c� �ldən Xar�c� 
D�llər kafedrasında laborant vəz�fəs�ndə �şləy�r.

Dekabr ayının əməkdaşı Türkanə Əhmədovadır
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MÜSAHİBƏ

Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri
Azərbaycan Universitetinin professoru Məhərrəm Qasımlı ilə müsahibə

“AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİNİN SEHRİ MƏNİ TUTUB SAXLAYIR”

Məhərrəm Qasımlı 1958-c� �ldə Tovuz rayonunun 
Alakol kənd�ndə anadan olub. Azərbaycan Dövlət 
Un�vers�tet�n�n (�nd�k� Bakı Dövlət Un�vers�tet�) 
filolog�ya �xt�sasını b�t�r�b. 1983-cü �ldə AMEA-nın 
N � z a m �  a d ı n a  Ə d ə b � y y a t  İ n s t � t u t u n u n 
asp�ranturasına qəbul olub, 1987-c� �ldə "Şah 
İsmayıl Xəta�n�n poez�yası" mövzusunda 
nam�zədl�k, 1997-c� �ldə �sə "Aşıq Sənət�: 
qaynaqları, təşəkkülü və müh�tlər�" mövzusunda 
doktorluq d�ssertas�yası müdafiə ed�b. 2003-cü 
�ldən professordur. 
2004-cü �ldən fəal�yyət göstərən "Folklor və 
etnoqrafiya" beynəlxalq elm� jurnalının və "Ozan-
aşıq ens�kloped�yası"nın baş redaktorudur. 
Beynəlxalq Folklor Fondunun (ABŞ) Azərbaycan 
təms�lç�s�, "M�ll� Folklor" (Türk�yə) beynəlxalq 

1994-cü �ldən "Azərbaycan ədəb�yyatı tar�x�" 
onc�ldl�y�n� hazırlayanlardandır. I c�ld�n məsul elm� 
redaktoru və əsas müəll�flər�ndən b�r�d�r. 
Onc�ldl�y�n �sə baş redaks�ya heyət�n�n üzvüdür. 
2008-2009-cu �llərdə UNESCO-nun qeyr�-
madd� �rs üzrə "Aşıq Sənət�" lay�həs�n�n elm� 
məsləhətç�s� olub. AMEA-nın N�zam� adına 
Ədəb�yyat İnst�tutunun Azərbaycan ş�fah� xalq 
ədəb�yyatı və yazılı ab�dələr şöbəs�n�n müd�r�d�r. 
1992-2017-c� �lllər arasında �nst�tutun elm� �şlər 
üzrə d�rektor müav�n� �şləy�b.  

jurnalının redaks�ya heyət�n�n üzvü, "Atatürk 
Araşdırmaları" (Türk�yə, Erzurum) toplusunun 
Azərbaycan təms�lç�s�d�r. 2008-c� �ldə "Novruz" 
ens�kloped�yasını hazırlayıb və ens�kloped�yanın  
baş elm� redaktorudur.
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2010-cu �ldə Azərbaycan Respubl�kasının Dövlət 
Mükafatına lay�q görülüb. 
2015-c� �ldən Əməkdar  elm xad�m�d�r.

2016-cı �ldən Azərbaycan Aşıqlar B�rl�y�n�n sədr�d�r.  

Orxan Paşa təxəllüsü �lə şe�rlər yazır. 2004-cü �ldə 
"Sənə sözüm var", 2015-c� �ldə "Yağmur qoxusu", 
2017-c� �ldə "Saz başına döndüyüm" adlı şe�rlər 
k�tabı çap olunub. 2010-cu �ldə Türk�yədə "Ozan-
aşık sanatı" adlı k�tabı çapdan çıxıb. Azərbaycanda 
3 monoqrafiyanın və 250-dən çox elm� məqalən�n 
müəll�fid�r. Əsərlər� Türk�yə �lə yanaşı, ABŞ, Fransa, 
Rus�ya, Qazaxıstan k�m� ölkələrdə, şe�r k�tabları �sə  
Gürcüstanda və İranda da nəşr olunub. 

Uzun �llərd�r pedaqoj� fəal�yyətlə məşğul olur. 

-  Məhərrəm müəll�m, “Çağlayan” jurnalının növbət� 
nömrəs�ndə s�z�nlə görüşməyə olduqca şadıq. S�z�n 
Azərbaycan elm�n�n �nk�şafında, Azərbaycan aşıq 
sənət�n�n tədq�q� və təbl�ğ� sahəs�ndə böyük x�dmətlər�n�z 
var. Necə deyərlər, bu �şə ömrünüzü sərf etm�s�n�z. 
Təsadüfi dey�l k�, bu fəal�yyət�n�z dövlət�m�z tərəfindən 
y ük sək  q �y mətl ə n d�r �l �r.   2 0 1 0 - cu  �l d ə  Dövl ət 
mükafatına, 2015-c� �ldə Əməkdar elm xad�m� fəxr� 
adına lay�q görülmüsünüz, 2018-c� �ldə cənab Prez�dent 
İlham Əl�yev�n sərəncamı �lə “Şöhrət” orden� �lə təlt�f 
o l u n m u s u n u z .  Ə n  a l �  k ü r s ü  t ə r ə fi n d ə n 
mükafatlandırılmaq həyatınıza və �ş�n�zə necə təs�r ed�r?

Məhərrəm Qasımlı beynəlxalq aləmdə nüfuzlu 
folklor tədq�qatçısı k�m� tanınır. Azərbaycan aşıq 
sənət�n�n tədq�q� və təbl�ğ� sahəs�ndə böyük 
x�dmətlər� var. “Çağlayan” jurnalının müsah�bə 
r u b r � ka s ı n ı n  n öv b ə t �  q o n a ğ ı  p ro fe s s o r 
Məhərrəm Qasımlıdır. 

2018-c� �ldə Prez�dent İlham Əl�yev�n sərəncamı �lə 
"Şöhrət orden�" �lə təlt�f olunub. 

- Dövlət�m�zə, Prez�dent�m�z cənab İlham Əl�yevə 
ürəkdən təşəkkür ed�rəm. Prez�dent�m�z elm, 
�ncəsənət və mədən�yyətlə bağl ı  bütün 
məsələlərə həq�qətən çox böyük qayğı �lə yanaşır 
və da�m d�qqət mərkəz�ndə saxlayır. Mən bunu 
ö z  t a l e y � m d ə  d ə  g ö r ü r ə m .  M ü x t ə l � f 
�st�qamətlərdək� fəal�yyət�mə qeyd etd�y�n�z k�m� 
dövlət rəhbərl�y� səv�yyəs�ndə ən yüksək dəyər 
ver�l�b. Mən  buna  görə də  öz m�nnətdarlığımı 
b�ld�r�r, bu qəd�rşünaslıq qarşısında bütün 
məsul�yyət�mlə, var gücümlə göstər�lən et�madı 
doğrultmağa çalışıram. Bundan sonra da nə 
q ə d ə r  ö m r ü m  v a r s a ,  d öv l ə tç � l � y � m � z � n 
möhkəmlənməs �  və  tə rəqq �s �  uğrunda  
çalışacağam. 

- 2016-cı �ldən A zərbaycan A şıqlar B�rl�y�n�n 
sədr�s�n�z. 2018-c� �ldə yen�dən sədr seç�lm�s�n�z. 
B�rl�y�n fəal�yyət� necə təşk�l olunur?

Aşıq sənət� �lə bağlı əsasən 3 �st�qamətə xüsus� 
d�qqət yet�r�r�k. B�r�nc�s�, 70-80 yaşında olan 
sənətkarlara, ustad aşıqlara sos�al-mədən� 
səv�yyədə d�qqət və qayğı göstər�lməs�d�r. 

- Əsl�ndə mən�m fəal�yyət�m Aşıqlar B�rl�y� �lə 
çoxdan bağlıdır. B�rl�y�n 2008-c� �ldə keç�r�lən V 
qurultayında məruzən� mən etm�şəm. Həm�n 
qurultayda Zəl�mxan Yaqub sədr, mən �sə I kat�b 
seç�lm�şəm. Zəl�mxan Yaqubla 7-8 �l b�rl�kdə 
�şləm�ş�k. Daha əvvəlk� rəhbər �sə unudulmaz 
şa�r �m�z Hüseyn Ar � f  o lub.  B�z �m bütün 
fəal�yyət�m�z 1984-cü �ldə Hüseyn Ar�fin yaratdığı 
Aşıqlar B�rl�y�n�n məqsədlər�n�n və vəz�fələr�n�n 
yer�nə yet�r�lməs� �lə bağlıdır. Amma mən�m sədr 
seç�ld�y�m 2016-cı �lə qədər b�rl�y�n fəal�yyət� 
mədən� tədb�rlər, çal-çağır səv�yyəs�ndə �d�sə, 
həm�n tar�xdən başlayaraq elm�-mədən� fəal�yyət 
ön planda saxlanılır. 
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MÜSAHİBƏ

2016-cı   �ldən   başlayaraq  10-dan  çox  aşığa   
mən�m təqd�matım əsasında Prez�dent İlham 
Əl�yev�n sərəncamı �lə "Əməkdar mədən�yyət 
�şç�s�" adı ver�l�b. B�rl�y�n üzvü olan b�r neçə aşıq 
Prez�dent təqaüdçüsüdür. 
İk�nc� məsələ 30-60 yaş aralığında olan orta yaş 
aşıqlar �lə əlaqədardır. Bu qrupda olanlar aşıqlıq 
ənənələr�n�n əsas daşıyıcı larıdır.   Bütün 
tədb�rlərə və ver�l�şlərə onlar dəvət olunur, həyat 
və yaradıcılıqları haqqında k�tablar hazırlanır, 
təbl�ğat �şlər� aparılır. Rus�ya, Türk�yə, İran, 
Fransa, Xorvat�ya k�m� ölkələrdə təşk�l olunan 
beynəlxalq tədb�rlərə və fest�vallara onları 
göndər�r�k. Ölkəm�zdə təşk�l olunan bütün 
mühüm konsertlərdə çıxış ed�rlər. Tez-tez 
bölgələrdə oluruq, demək olar k�, hər ay Dövlət 
Mahnı Teatrında, Heydər Əl�yev Sarayında, 
F�larmon�yada aşıq sənət�nə həsr olunan 
tədb�rlər keç�r�r�k, telev�z�yada, rad�oda aşıq 
sənət�nə həsr ed�lm�ş s�ls�lə ver�l�şlər ged�r, 
aşıqlarımızın yub�leylər� yüksək səv�yyədə qeyd 
olunur. 
Üçüncü �st�qamət �sə gənclər�n aşıq sənət�nə 
yönəld�lməs� məsələs�d�r.  Gənclərə xüsus� 
d�qqət göstər�r�k. Çünk�, sənət�n gələcəy� 
onlardan asılıdır. Həm mus�q� məktəblər�n�n, həm 
də müxtəl�f kollec və un�vers�tetlər�n saz 
s�n�flər�ndə tez-tez tədb�rlər keç�r�r, 40-a yaxın 
�stedadlı gənc� d�qqət mərkəz�ndə saxlayırıq. 
Onları həm tədb�rlərə dəvət ed�r, həm də ustad 
aşıqlarla əlaqələnd�r�r�k. Son 3 �l ərz�ndə gənc 
aşıqların �falarının cəmləşd�y� “Sarıtel”, “M�sr�” və 
“Koroğlu havaları” olmaqla 3 d�sk buraxılıb. Hər �l 
fevral ayının 2-də Gənclər Günü münas�bət�lə 
Azərbaycan Telev�z�yasına ancaq gənc aşıqlar 
dəvət olunur. Aşıq Ələsgər, Hüseyn Bozalqanlı, 
Hüseyn Şəmk�rl�, Molla Cuma, M�kayıl Azaflı, Aşıq 
Şəmş�r�n yub�ley tədb�rlər�ndə gənclərə xüsus� 
yer ver�l�r. 2010-cu �ldə Azərbaycanda aşıq 
sənət�nə yönələn gənc, yen�yetmə və uşaqların 

sayı 20 �d�sə, ötən �l bu sayı təxm�nən 10 dəfə 
artaraq 150 olub. Şübhə etm�rəm k�, onların 
�çər�s�ndən onlarla �stedadlı aşıq yet�şəcək. 
Aşıq sənət�m�z� gələcək nəs�llərə çatdırmaq üçün 
müxtəl�f lay�hələr həyata keç�r�r�k.  Qazaxda 
Ədalət Nəs�bovun qəb�rüstü ab�dəs�n�n açılışı 
olub, İsfənd�yar Rüstəmov, Xanmusa Musayev�n 
yub�ley�n� keç�rm�ş�k. Dədə Şəmş�r�n 125 �ll�y� �lə 
bağlı çox böyük ardıcıl tədb�rlər,  hətta Bakıda 
beynəlxalq tədb�r keç�r�ld�. Hansı k�, Qazaxıstan, 
Türkmən�stan, Monqolustan, Türk�yədən aşıqlar 
dəvət olunmuşdu. 
Baxmayaraq k�, tar�xən güclü saz-söz ənənəs� 
olan Kəlbəcər, Laçın rayonları, Göyçə mahalı bu 
gün �şğal altındadır, mən onların da aşıqlıq 
ənənələr�n�n qorunması məsələs�nə xüsus� 
həssaslıq göstər�rəm. Maraqlı faktdır k�, �şğaldan 
əvvəl Laçın aşıqlarının sayı 10-15 �d�sə, bu gün 
Laçından olan gənc aşıqların sayı 70-ə çatıb. 
Onların b�r h�ssəs� Ağcabəd�də Taxtakörpü 
qəsəbəs�ndə, b�r  h�ssəs�  �sə Bakıda və 
Sumqayıtda məskunlaşıb. 
Kəlbəcər və Göyçədə də eyn� vəz�yyətd�r. Bu o 
deməkd�r k�, aşıqlar yurda qayıdışın açarı, s�lahı, 
gücü k�m� sazı görür, dəyər ver�rlər. Zaman 
�çər�s�ndə sazımızın, sözümüzün səs�n�n 
Kəlbəcərdən də, Laçından da, Göyçədən də 
gələcəy�nə �nanıram
.  

B�z dövlət�m�z�n dəstəy�ndən güc alırıq. Son 
�llərdə sözün həq�q� mənasında m�ll�-mənəv� 
dəyərlər�m�zə, o cümlədən də aşıq sənət� �lə bağlı 
olan tar�x� dəyərlər�m�zə ölkəm�zdə böyük 
həssaslıqla yanaşılır və qayğı göstər�l�r. Ulu öndər 
Heydər Əl�yev�n müəyyənləşd�rd�y� human�tar 
mədən�yyət strateg�yası cənab Prez�dent İlham 
Əl�yev tərəfindən uğurla davam etd�r�l�r. 2009-cu 
�ldə B�r�nc� v�tse-prez�dent və Heydər Əl�yev 
Fondunun prez�dent� Mehr�ban xanım Əl�yevanın 
fədakar əməy�  və  yorulmaz   səylər�  nət�cəs�ndə
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Azərbaycanın  aşıq  sənət�  UNESCO-nun  Qeyr�- 
madd� mədən� �rs s�yahısına dax�l ed�ld�, xalqımıza 
məxsus b�r �nc� k�m� dünya sənət şedevrlər� 
sırasında qeyd�yyata alındı. Baş məsləhətç�s� 
olduğum bu lay�hən�n UNESCO-dan keçməs� 
Azərbaycan aşıq sənət�ndə yen� b�r mərhələn�n 
başlanğıcıdır. 

- Məhərrəm müəll�m, bu əlamətdar had�sədən əvvəl və 
sonra olmaqla Azərbaycan aşıq sənət�n�n vəz�yyət�n� 
necə dəyərlənd�r�rs�n�z? 

- Azərbaycan aşıq sənət�n�n əvvəlk� vəz�yyət�ndə 
xeyl� problemlər var �d�. Bu problemlər muğam 
sənət�ndə də müşah�də olunurdu. Zaman 
�çər�s�ndə hər �k� sahədə xüsusən Mehr�ban 
xanım Əl�yevanın d�qqət� və qayğısı sayəs�ndə 
c�dd� �rəl�ləy�şlərə na�l olundu. Məsələn, vaxt�lə 
elektrog�tara k�m� bəz� mus�q� alətlər� sazı 
sıxışdır ıb aradan çıxarmışdı.  Ancaq �nd� 
dövlət�m�z�n saza, tara, muğam və aşıq sənət�nə 
olan qayğısı onların meydanını gen�şlənd�r�r. 
Aşıq sənət�m�z UNESCO tərəfindən qeyd�yyata 
alınandan sonra   Mədən�yyət kanalında mən�m 
apardığım “Saz-söz axşamı” ver�l�ş� hər həftə 
saat yarım olmaqla efirə ged�r. Bu, aşıq sənət� 
haqqında 10 �l ərz�ndə 500 saatdan çox 
danışmaq deməkd�r. Bütün bu ver�l�şlər fondda 
qorunur.  Bu gün Ədalət Nəs�bov aramızda dey�l, 
amma lent yazısı var, 4 dəfə ver�l�ş�n qonağı olub. 
İsfənd�yar Rüstəmov, Xanmusa Musayev, Aşıq 
Ya n va r  B ə d ə l ov,  A ş ı q  C a h a d  v ə  d � g ə r 
aşıqlarımızın lent yazıları var k�, zaman �çər�s�ndə 
qızıl fonda dax�l olacaqlar. Gənc �stedadlı 
aşıqlardan �sə  Sam�rə Əl�yeva, Əl� Tapdıqoğlu, 
Altay Məmmədl�, Qələndər Zeynalov, Gözəl 
Kəlbəcərl�, Şöhrət Kər�mov və d�gərlər� həm�n bu 
ver�l�şə qonaq olandan sonra tanındılar.  

Aşıq sənət�m�z UNESCO-nun s�yahısına 
düşəndən sonra aşıqlar ımız beynəlxalq 
m�qyasda da tanınmağa başladılar. Fransa, 
Alman�ya, İng�ltərə, Rus�ya, Türkmən�stan, 
Türk�yədə keç�r�lən beynəlxalq fest�vallarda 
xüsus� nümayəndə heyət� �lə təms�l olunuruq.  
2016-cı �ldə Fransada Dədə Qorqud və  ozan 
sənət� �lə bağlı böyük elm� prakt�k konfrans və 
fest�val keç�r�ld�, Azərbaycan aşıq sənət�n�n 
təbl�ğ� �st�qamət�ndə böyük və dəyərl� �şlər 
görüldü. Bütün bu �şlər�n arxasında Azərbaycan 
dövlət�n�n böyük qayğısını və dəstəy�n� hər gün, 
hər saat h�ss ed�r�k.  80-90-cı �llərdə gedən keç�d 
proseslər� aşıq sənət�nə də, muğam sənət�nə də 
xeyl� zərbə vurdu. Aşıq sənət� vaxt�lə çox güclü 
olduğu Tovuz, Qazax, Gəncə, Salyan, Şamaxı, 
Naxçıvan k�m� yerlərdə tənəzzül etməyə başladı. 
Böyük ustadlardan sonra bu sahədə b�r boşluq 
yarandı. Apardığım müşah�dələr göstər�r k�, 
Lənkəran, İm�şl�, Astara, Ler�kdə aşıqlar ortaya 
çıxmağa başlayıblar. Astarada təqr�bən 10-a 
yaxın, Ler�kdə 7-8 gənc aşıq yet�ş�b. Gədəbəydə, 
Tovuzda, Qazaxda, Şamaxıda aşıq məktəb� var. 
Bak ıda ,  Sumqay ı tda  yen �  s �n �flər  a r t ıq 
fəal�yyətdəd�r. 
Bu �l Azərbaycan aşıq sənət�n�n UNESCO-nun 
s�yahısına dax�l ed�lməs�n�n 10 �ll�y� �lə bağlı 
keç�rəcəy�m�z tədb�rlər bu had�sən�n nə qədər 
əhəm�yyətl� olduğunu b�r daha sübut edəcək. 

- Söz ustad aşıqlardan və aşıqlar məktəb�ndən 
açılmışkən, xalqımız tar�xən görkəml� aşıqlar ordusu 
yet�şd�r�b və onların hər b�r� b�r məktəbd�r. Bəs aşıq 
sənət�ndək� ustad-şag�rd ənənəs� bu gün də davam 
ed�rm�? Müas�r aşıq necə yet�ş�r? 

- Tar�xən beləd�r k�, bu sənət ustad-şag�rd 
ənənəs� yolu �lə öyrəd�l�b, əsl�ndə ən düzgün yol 
da budur. Bu gün də ustadlardan dərs alan 
şag�rdlər var, amma artıq bu ənənə zə�fləməyə 
başlayıb. Onu müəll�m-şag�rd ənənəs� əvəzləy�b. 
Gənc lə r  sənət �  mus �q �  məktəb lə r �ndə, 
kolleclərdə, un�vers�tetlərdə saz müəll�mlər�ndən 
öyrən�rlər. Nemət Qasımlı, Altay Məmmədl�, 
Sam�rə Əl�yeva k�m� yaxşı saz müəll�mlər�m�z 
yet�ş�b və proses bu şək�ldə ged�r. Sadəcə bu 
proqrama dastançılıq ənənələr�n� və  məcl�s 
aparmaq qaydalarını da dax�l etmək lazımdır. 

- Aşıqların et�k pr�ns�plər� �lə bağlı s�z�n mətbuatda 
“sərt” deyə b�ləcəy�m�z çıxışlarınız oldu. İnd� vəz�yyət 
necəd�r?  Öz həll�n� tapırmı bu məsələ?



Aşıq bütün ruhu �lə Azərbaycan m�ll� k�ml�y�n�n, 
dövlətç�l�y�n�n arxasındadır. Dədə Qorqud 
zamanında da belə olub, Şah İsmayıl zamanında 
da belə �d�, bu gün də beləd�r. Bu gün əl�nə saz 
alan 7 yaşında uşaq da, sazı bağrında gəzd�rən 
77 yaşındakı aşıq Mahmud Məmmədov k�m� 
ustad sənətkarlar da bütün güclər� �lə, sazı-sözü 
�lə b�rmənalı şək�ldə Azərbaycanın müstəq�ll�y�n�n 
qorunmasına, vətənpərvərl�k duyğularının gənc 
nəslə mən�msəd�lməs�nə çalışırlar. 

- Aşıq tar�xən "el anası", xalq müdr�k� olub, onun 
b�r sözü küsülülər� barışdırıb, qan düşmənç�l�y�n� 
aradan götürüb, elç�l�yə gedəndə aşığı aparıblar, 
ondan xey�r-dua alıblar. “K�tab�-Dədə Qorqud”da 
bütün müşkül məsələlər�n həll�n�n başında Dədə 
Qorqud durur, elç�l�yə o ged�r, uşağa ad qoymaq 
onun səlah�yyət�ndəd�r. 
90-cı �llərdə baş verən keç�d proses� aşıqlıq 
sənət�n� yüngül şouya çev�rənlər�n ortaya 
çıxmasına səbəb oldu. Yüngül, bayağı hərəkətlər, 
pr�m�t�v danışıqla bu sənət� gözdən salanlar oldu. 
Onlar b�rl�y�m�z�n üzvü olmadıqları üçün tədb�r 
görə b�lm�r, �ct�ma� qınaqdan o tərəfə gedə 
b�lm�r�k. Bu səbəbdən sərt reaks�ya göstərd�k. 
Telev�z�yalara məktub yazaraq ucuz şouların 
qarşısını almağa çalışdıq. Bu sənət�n ədəb-ərkan 
qaydalarına r�ayət etməyənlər b�z�m sıralarımızda 
yer ala b�lməz. Bu qaydalar və tələblər b�rl�y�n 
n�zamnaməs�ndə öz əks�n� tapıb. 

Məhərrəm müəll�m, s�z ədəb�yyatşünas, folklorşünas, 
şa�rs�n�z, telev�z�yada ver�l�ş�n�z var, elm�-pedoqoj� 
fəal�yyətlə məşğulsunuz, qısaca çoxşaxəl� fəal�yyət 
göstər�rs�n�z. Bütün bunları çatdırmaq necə mümkün 
ola b�lər?

- Əsl�ndə çət�nd�r, hətta deyə b�lərəm k�, çox 
çət�nd�r. Çox da yoruluram. 2009-cu �ldə 
Ankarada ağır ürək əməl�yyatı keç�rm�şəm. 2014-
cü �ldə beyn�mdən ağır zərbə almışam və 
təqr�bən b�r �l fəal�yyəts�z qalmışam. Səhhət�mlə 
əlaqədar olaraq �şlər�m�n b�r q�sm�n� ertələm�şəm, 
yaxud azaltmışam. İnd�yə qədərk� pedaqoj�, elm� 
və �ct�ma� fəal�yyət�m həm elm� �ct�ma�yyət, həm 
xalqımız, həm də dövlət�m�z tərəfindən yüksək 
q�ymətlənd�r�l�b. Buna görə, cənab Prez�dentə və 
xalqımıza dər�n m�nnətdarlığımı b�ld�r�rəm. 
Düşünürəm k�, əsl�ndə beyn�mdə olan enerj�n�n 
çox az h�ssəs�n� sərf etm�şəm.  Səhhət�m əl 
verd�y� müddətcə aşıq sənət�m�z�n �nk�şafı, təbl�ğ� 
və b�zdən sonrakı nəs�llərə ötürülməs� yolunda 
var gücümlə çalışacam. 

- Azərbaycan Un�vers�tet�ndə 1996-cı �ldən 
çalışıram. Pedaqoj� fəal�yyətlə məşğul olduğum 
başqa un�vers�tetlər də olub. Bayaq qeyd etd�y�m 
k�m�, səhhət�mlə əlaqədar olaraq �şlər�m� 
azaltmağa çalışıram. Bunlardan b�r� də təhs�l 
s�stem�ndən uzaqlaşmaqdır. Amma Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n sehr� mən� tutub burda saxlayır. 
Çünk�, bu un�vers�tet yaranan gündən təm�z 
un�vers�tetd�r. Elmə, mədən�yyətə, təhs�lə yüksək 
q�ymət ver�l�r. 
Burada �şləd�y�m on�ll �klər ərz�ndə bütün 
zamanlarda təm�zl�y�, doğruluğu gördüm. 
Azərbaycan Un�vers�tet� dən�z k�m�d�r, elm�ndə, 
müəll�ml�y�ndə, fəal�yyət�ndə dürüst olmayanları 
vurub kənara çıxarır. Mən� çıxarmadı, �nd� də 
özüm çıxa b�lm�rəm.

-Proqramınız olduqca gərg�nd�r.  Bu qədər �ş�n�z�n 
ara sınd a,  bu so yuq havad a mü sah�bə yə vaxt 
ayırdığınız üçün s�zə təşəkkür ed�r, uzun ömür, can 
sağlığı, �şlər�n�zdə uğurlar arzulayırıq.

-  M ə h ə r r ə m  m ü ə l l � m ,  B ə s  A z ə r b a y c a n 
Un�ver s�tet�ndək� pedaqoj� fəal�y yət�n�z� necə 
dəyərlənd�r�rs�n�z? 

- Mən də s�zə təşəkkür ed�rəm. Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n hədəflər� də böyükdür, potens�alı 
da. Qarşıya qoyulan bütün stratej� hədəflərə na�l 
olunacağına əm�nl�y�m� �fadə etmək �stəy�r, bütün 
kollekt�və və jurnalınıza uğurlar arzulayıram. 
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MİLLİ-MƏDƏNİ İRSİMİZ

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının 
“Bədii keramika, şüşə və metal” kafedrasının müdiri 

dosent Saleh Məmmədov ilə müsahibə

QƏDİM SƏNƏT�RLIQ  SAHƏSİ - DULUSÇULUQ

M�ll�-mədən� �rs�m�z�n tanıtımına və təbl�ğ�nə həsr 
o lunmuş  növbət �  yaz ımızda  bə lədç �m�z 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akadem�yasının 
“Bəd�� keram�ka, şüşə və metal” kafedrasının 
müd�r�, dosent Saleh Məmmədovdur. Saleh 
Məmmədov uşaqlıqdan rəssamlıqla məşğul olur. 
Gəncə Pedaqoj� Məktəb�ndə “Rəsm və rəsmxətt�n 
tədr�s�” �xt�sası üzrə təhs�l alıb. 1985-c� �ldə şüşə-
keram�ka �xt�sası üzrə V. Mux�n adına Len�nqrad Al� 

Dulusçuluq Azərbaycanda sənətkarlıq �stehsalının 
ən qəd�m sahələr�ndən b�r�d�r. Dulusçuluq 
�stehsalının �lk nümunələr� neol�t dövrünə təsadüf 
ed�r. Tar�x� mənbələrdə �lk orta əsrlər�n sonlarından 
başlayaraq Azərbaycanda yüksək səv�yyəyə 
ç a t d ı ğ ı  q e y d  o l u n u r .  B � r  s ı r a  y a ş a y ı ş 
məntəqələr�ndə, o cümlədən Beyləqanda aparılan 
arxeoloj� qazıntılar nət�cəs�ndə ş�rs�z və ş�rl� qablar 
�stehsalının yüksək səv�yyədə olduğunu sübut 
edən müxtəl�f mater�allar aşkarlanıb.

Bəd��-Sənaye Məktəb�n� b�t�r�b. Təhs�l�n� başa 
vurandan sonra Gəncə ç�n� qablar zavodunda 
aparıcı rəssam, baş rəssam müav�n�, bəd�� 
laborator�yanın rəhbər� k�m� çalışıb. 2000-c� 
�llərdə Bakı saxsı qablar zavodunda �şləy�b. 2002-
c �  � l d ə n  A z ə r b a yc a n  D öv l ə t  R ə s s a m l ı q 
Akadem�yasında fəal�yyət göstər�r. 35 �lə yaxındır 
k�, yalnız keram�ka �lə məşğuldur.
Saleh Məmmədov söhbətə “Dulusçuluq 
keram�kanın b�r növüdür” – deyə başlayır və bu 
sənət �n  yaranması ,  növ lər � ,  haz ı r lanma 
texnolog�yası haqqında məlumat ver�r. Onun 
sözlər�nə görə, keram�kanın təkcə Azərbaycan 
�ncəsənət�ndə yox, dünya �ncəsənət�ndə, təsv�r� 
sənət�ndə yer� çox böyükdür. Bəşər�yyətlə yaşıd 
b�r sənət növüdür. Keram�ka həm də qəd�m köklər� 
olan xalqların böyüklüyünün sübutudur. Onu 
yaradan xalqın tar�x�n�, �nk�şafını və mədən�yyət�n� 
günümüzə çatdırır.



Dəzgah saxsı qabların �stehsalının artmasına, 
əhal�n�n saxsı qablara olan tələbatının artması �sə 
keram�kanın �mkanlarına təs�r göstər�b. Bu 

İncəsənət �nsanın torpaqla, g�llə məşğul olmağa 
başlaması �lə ortaya çıxıb. G�ldən nəsə düzəltmək 
�nsanın s�v�l�zas�yada və sənətdə �lk addımıdır. 
Daha sonra b�r fəlakət, yanğın zamanı g�ldən 
hazırlanan qabın odda qalandan sonra bərk�məs� 
�lə keram�kanın da yolu başlayıb. Görüblər k�, �ç�nə 
su töküləndə artıq yumşalmır, palçıq olmur. B�r 
müddət sonra �sə g�ldən hazırlanan və odda 
b�ş�r�lən qabın üzər�nə bəzək vurulması başlayıb 
k�, buradan da fərql�l�k, �nd�v�duallıq, �ncəsənət 
ortaya çıxıb. Ona görə də b�z dey�r�k k�, 
dulusçuluq yaxud keram�ka �ncəsənət�n 
p�oner�d�r.

Dulus dəzgahının kəşfi �sə s�v�l�zas�ya üçün 
böyük tapıntıdır. Dəzgah öncə əl �lə, sonra ayaqla 
�darə olunub, daha sonra �sə mexan�kləş�b, 
hazırda pedalla və motorla �st�fadə olunur. Ayaqla 
hərəkətə gət�r�lən dulus çarxının meydana 
gəlməs�, müxtəl�f dulusçuluq məmulatlarının 
çeş�d�n�n artmasına, küp, fincan, kasa k�m� daha 
funks�onal əşyaların hazırlanmasına �mkan ver�b, 
həmç�n�n dulusçuluq mərkəzlər�n�n yaranmasına 
gət�r�b çıxarıb.

Keram�ka sənət� hazırda dünyada çox �rəl� ged�b, 
texnoloj� proseslər böyük yen�l�klər�n əldə 
o l u n m a s ı n a  g ə t � r � b  ç ı xa r ı b.  İ r �  s ə n a ye 
müəss�sələr�ndə küll� m�qdarda �stehsal ed�lən 
keram�ka məhsullarından mə�şətdə �st�fadə 
olunur.

m ə r h ə l ə  d ə  b � r  m ü d d ə t  s o n r a  e s te t � k 
rəngarəngl�k �lə əvəzlən�b, mə�şət əşyasından 
sənət əsər�nə dönüb. Keram�ka məmulatlarından 
yalnız mə�şətdə yox, memarlıqda da �st�fadə 
olunmağa başlanıb. Sarayları, məsc�dlər� 
hamamları bəzəy�b.

XIX əsr�n sonu XX əsr�n əvvəllər�ndə �sə 
Azərbaycanda keram�ka �stehsalı və mərkəzlər� 
yavaş-yavaş yoxa çıxıb. Bu �sə kap�tal�zm�n 
�nk�şafı �lə əlaqəl�d�r. Kap�tal�st s�stem xalq 
sənət�n� yavaş-yavaş sıxışdıraraq aradan çıxarıb. 
Müas�r dövrdə �sə Masallıda, Şək�də və Qubada 
sırf dulusçuluq mərkəzlər� yenə var. Bazarlarda 
satılan mə�şət qabları burada hazırlanır.
Müsah�b�m�z dulusçu və keram�ka rəssamı 
term�nlər�nə də aydınlıq gət�rərək vurğulayır k�, 
keram�kanın b�r növü olan dulusçuluq məmulatın 
�şlənməs� üsuludur. Xalq sənətkarı dulusçudur, 
amma rəssam dulusçu dey�l. Lak�n keram�ka 
rəssamı dulusçu dəzgahında �şləməy� b�lməl�d�r. 
Ad� kərp�c, kafellər, məsc�dlər�n, tar�x� ab�dələr�n 
d�varlarındakı xüsus� naxışlar, xalçalar formasında 

Saleh Məmmədov dey�r k�, Azərbaycanda qəd�m 
dövrlərdə, orta əsrlərdə hər b�r�n�n tar�xdə 
özünəməxsus yer� olan dulusçuluq mərkəzlər� 
çox olub. Beyləqan Örənqalada erkən dövrə a�d 
keram�ka nümunələr� tapılıb. Aşkar ed�lm�ş 
keram�ka məmulatlarına əsasən IX-X əsrlərdə 
burada dulusçuluq sənət�n�n �nk�şaf etd�y�n� 
söyləmək mümkündür. Orta əsrlərdə Şabran, 
Qəbələ,  Gəncə,  Şək � ,  Bak ı  və  Qubada 
hazırlanmış mə�şət qabları və d�gər məhsullar bu 
gün dünyanın b�r sıra muzeylər�ndə nümay�ş 
olunur. Məsələn, Beyləqanda düzəld�lən n�mçə 
Nyu-Yorkun Metropol�ten muzey�ndəd�r.
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�şlənən kaşıların hamısı – bütün bunlar keram�ka 
məmulatıdır. Mə�şətdə �st�fadə etd�y�m�z boşqab, 
fincan, nəlbək� də keram�kadır. Hazırlanan bütün əl 
�şlər� keram�ka məhsuludur, ancaq �şlənmə 
üsulundan asılı olaraq dulusçuluq məhsulu da 
adlana b�lər.
Keram�kanın texn�k� və bəd�� keram�ka olmaqla �k� 
növü var. Azərbaycan Rəssamlıq Akadem�yasında 
bəd�� keram�ka üzrə �xt�saslaşmış rəssamlar 
hazırlanır.

Keram�ka rəssamı bütün bu mater�allardan �st�fadə 
edərək öz əsər�n� yaradır. Sonra onu rənglərlə 
�şləy�r və b�ş�r�r. Keram�kaya a�d olan ş�rə, boya, 
hətta soba da xar�cdən alınır. Bütün bunlarla yanaşı 
əl �ş� olması və hazırlanmasına xeyl� vaxt sərf 
ed�lməs� keram�ka məhsullarının q�ymət�n�n baha 
olmasına səbəb olur. Ölkəm�zdə keram�ka 
məhsulları �stehsal edən müəss�sə olmadığı üçün 
məmulatlar əsasən �nd�v�dual �şlən�r, yaxud sənət 
əsər� k�m� təqd�m olunur.

Saxsı qabın keyfiyyət� �st�fadə olunan xammalın 
keyfiyyət�ndən b�rbaşa asılıdır. Hazırlanması b�r 
neçə mərhələdən �barətd�r. Təb�ətdən götürülən 
g�l�n �ç�ndə g�ps, daş k�m� kənar maddələr ola b�lər, 
bu səbəbdən də g�l� mütləq süzmək lazımdır. 
Kənar maddələr b�şmə proses� zamanı partlamaya 

Keram�ka rəssamları adətən saxsı, ç�n�, qırmızı g�l 
və şamot (b�şm�ş g�l) kütləs� �lə �şləy�rlər. G�l ən asan 
tapılan maddəd�r, Azərbaycanın demək olar k�, hər 
yer�ndə qırmızı g�l var. Ağ g�l və farfor �sə hazır kütlə 
şəkl�ndə xar�cdən, xüsus�lə Türk�yədən gət�r�l�r. 
Şüşə və metaldan da məhsullar düzəld�l�r. Bəd�� 
şüşə düzəltmək üçün də xüsus� mater�al lazımdır, o 
da ölkəm�zdə yoxdur. 

Saleh Məmmədov b�ld�r�r k�, sənətkarların sayı az 
olsa da, müstəq�ll �y�n ardından ölkəm�zdə 
dulusçuluğa olan maraq artıb. Qəd�m xalq sənət� 
bu gün də öz aktuallığını saxlayır. Dulusçuluq 
nəs�ldən-nəslə ötürülən və çox zəhmət tələb edən 
sənət növüdür.

Xalq sənətkarları bu gün mə�şətdə �şləd�lən 
müxtəl�f funks�yalı qablarla yanaşı dekorat�v 
görüntü üçün �stehsal olunan məhsullar da 
hazırlayırlar. Məsələn, Şək� p�t�s� �lə məşhur 
olduğu üçün burada tələbat daha çox p�t� 
qablarınadır. Bütün �aşə obyektlər�ndə, evlərdə bu 
qablardan gen�ş �st�fadə olunur.

səbəb ola b�lər. G�l� həm kustar üsulla, həm də 
zavod şəra�t�ndə xüsus� texnolog�ya �lə süzmək 
mümkündür. B�r d�gər vac�b məsələ g�l�n yaxşı 
yoğrulmasıdır. Yoğrulmamış g�ldən keram�ka 
məhsulu düzəltmək mümkün dey�l. Yoğrulmasa 
�ç�ndə hava qala b�lər, hava sobada b�şən dulus 
məmulatının partlamasına səbəb ola b�lər. 
Yoğrulmuş g�l dəzgahın üzər�nə qoyulur, ovuc və 
əllər�n köməy� �lə çarxın üzər�ndə m�n�ll�klərlə qala 
b�lən saxsı qaba çevr�l�r. G�l� əl hərəkətlər� �lə 
müxtə l � f  formalara  sa lmaq mümkündür. 
Hazırlanmış saxsı qabların quruması b�r neçə gün 
çək�r. Növbət� mərhələ �sə xüsus� sobada 1200-
1300 dərəcədə b�ş�rmə proses�d�r. Əsas şərtlər 
dəq�ql�k, h�ss�yat və texn�k� �şlərə r�ayətd�r.

Müsah�b�m�z qeyd ed�r k�, keram�kanı sevən və 
ona q�ymət verən �nsanların sayı son zamanlarda 
xeyl� artıb. Həm yerl�, həm də xar�c� tur�stlər 
d u l u s ç u l u q  m ə m u l a t l a r ı n a ,  k e r a m � k a 
məhsullarına böyük maraq göstər�r və həvəslə 
alırlar. Lak�n burada d�qqətl� olmaq lazımdır. Ç�ndə 
yaxud d�gər ölkələrdə plast�kdən düzəld�lən və 
keram�ka adı �lə satılan məhsullar var.
Mater�alın zəng�nl�y� onun tətb�q�n� gen�şlənd�r�r. 
Mehmanxana, restoran, �st�rahət mərkəz� k�m� 
müxtəl�f təy�natlı məkanlara m�ll� tərt�bat vermək 
üçün keram�ka rəssamlarına s�far�şlər ver�l�r. İstək 
və həvəs olsa, bu sahədə c�dd� �rəl�ləy�şlərə na�l 
olmaq mümkündür.
S ö h b ə t � n  s o n u n d a  ö y r ə n � r � k  k � ,  S a l e h 
Məmmədovun ərsəyə gət�rd�y� bəd�� keram�ka 
nümunələr� şəxs� kolleks�yalarda yer alır, 
hazırladığı əl �şlər� və sənət nümunələr� “ABAD” 
sənətkarlıq mərkəzlər�ndə sərg�-satışa çıxarılır. 
Ən böyük arzularından b�r� keram�ka xammalına 
asan əlçatımlılıqdır.
Maraqlı söhbət üçün müsah�b�m�zə təşəkkür ed�r, 
yen� yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 

Əsl keram�ka məhsulu – b�şm�ş məhsul m�nlərlə �l 
qalsa da yox olmur. Arxeoloj� qazıntılar zamanı ən 
çox keram�ka qırıqlarının aşkarlanması bunun ən 
bar�z sübutudur. Əsl keram�ka korroz�yaya 
uğramır, qaşıdıqda üzər�ndək� boya qopmur və 
yanmır, çünk� od ona təs�r etm�r. Əllə qırmaq və 
zədələmək mümkün dey�l.
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ABİTURİYENTLƏR ÜÇÜN RƏHBƏR

Buraxılış imtahanı (9 illik təhsil bazasında)
I mərhələ (imtahan müddəti - 3 saat)

və al� təhs�l müəss�sələr�nə qəbul �mtahanlarının model� 

Dövlət İmtahan Mərkəz� və Təhs�l Naz�rl�y� tərəfindən b�rgə hazırlanan və 
2019-cu �ldə tətb�q� nəzərdə tutulan ümum� təhs�l p�lləs�ndə təhs�lalanların 

yekun q�ymətlənd�r�lməs� (buraxılış) �mtahanlarının 

II mərhələ (imtahan müddəti - 2 saat 15 dəqiqə)

Buraxılış imtahanı (11 illik təhsil bazasında)
İmtahan 1 mərhələdə keçirilir (imtahan müddəti - 3 saat)

Maksimal bal: 300

H

.
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Qeyd 2: Tədr�s Azərbaycan d�l� �st�sna olmaqla, d�gər d�llərdə aparılan ümum� təhs�l müəss�sələr�ndə təhs�l 
alan şag�rdlər ümum� orta və tam orta təhs�l səv�yyələr� üzrə buraxılış �mtahanı çərç�vəs�ndə Azərbaycan d�l� 
(dövlət d�l� k�m�) fənn�ndən ayrıca �mtahan ver�rlər. İmtahanda şag�rdlərə Azərbaycan d�l� (dövlət d�l� k�m�) 
fənn�ndən 30 tapşırıq təqd�m ed�l�r. Şag�rdlər�n toplaya b�ləcəy� maks�mal bal 30 baldır. İmtahanın müddət� 45 
dəq�qəd�r.

I-IV �xt�sas qrupları üzrə al� təhs�l müəss�sələr�nə qəbul olmaq �stəyən əvvəlk� �llər�n məzunları seçd�klər� 
�xt�sas qrupuna dax�l olan fənlərlə yanaşı buraxılış �mtahanı formatında əlavə qəbul �mtahanı da verəcəklər və 
hər �k� �mtahandan topladıqları balların cəm�nə əsasən al� təhs�l müəss�sələr�n�n müsab�qəs�ndə �şt�rak 
edəcəklər.

Qeyd 3: Tədr�s Azərbaycan d�l�ndə aparılan ümum� təhs�l müəss�sələr�ndə təhs�l alan şag�rdlər buraxılış 
�mtahanının nət�cələr�nə əsasən al� və orta �xt�sas təhs�l� müəss�sələr�n�n tədr�s rus d�l�ndə aparılan �xt�sasları 
üzrə müsab�qədə �şt�rak etmək üçün rus d�l� fənn�ndən, tədr�s rus d�l�ndə aparılan ümum� təhs�l 
müəss�sələr�ndə təhs�l alan şag�rdlər buraxılış �mtahanının nət�cələr�nə əsasən al� və orta �xt�sas təhs�l� 
müəss�sələr�n�n tədr�s Azərbaycan d�l�ndə aparılan �xt�sasları üzrə müsab�qədə �şt�rak etmək üçün 
Azərbaycan d�l� fənn�ndən �mtahan verməl�d�rlər.

Qeyd 1: I-IV �xt�sas qrupları üzrə al� təhs�l müəss�sələr�nə qəbul olmaq üçün müsab�qə zamanı ab�tur�yentlər�n 
buraxılış �mtahanından əldə etd�klər� nət�cələr� də nəzərə alınacaq və qəbul �mtahanından toplanılan balın 
üzər�nə əlavə olunacaq. Yən� ab�tur�yentlər buraxılış və qəbul �mtahanlarında topladıqları balların cəm�nə 
(maks�mal bal – 300+400=700 bal) əsasən al� təhs�l müəss�sələr�n�n müsab�qəs�ndə �şt�rak edəcəklər. 

V �xt�sas qrupu (al� təhs�l müəss�sələr�n�n xüsus� qab�l�yyət tələb edən �xt�sasları) və orta �xt�sas təhs�l� 
müəss�sələr� üzrə müsab�qə buraxılış �mtahanının nət�cələr�nə əsasən aparılacaq.

Qəbul �mtahanlarının b�r�nc� mərhələs�n�n (buraxılış �mtahanlarının) nət�cələr� �k� �l qüvvədə olur və car� və 
növbət� tədr�s �llər�ndə ab�tur�yentə I,II,III, IV �xt�sas qrupları üzrə al� təhs�l müəss�sələr�nə keç�r�lən qəbul 
�mtahanlarında (II mərhələdə), eləcə də V qrup üzrə al� təhs�l müəss�sələr�n�n və kolleclər�n müsab�qəs�ndə 
�şt�rak etmək hüququ ver�r.

Maksimal bal: 400

Qəbul imtahanı (imtahan müddəti 3 saat)



Əl� Həsənov
B�znes və �qt�sad�yyat 
fakültəs�nin dekanı

AQROPARKLAR VƏ 
ONLARIN REGİONLARIN 
KADR POTENSİALININ 
ARTIRILMASINDA ROLU

Aqrar sahə �stər �nk�şaf etm�ş, �stərsə də �nk�şaf 
etməkdə olan bütün ölkələrdə əhal�n�n gündəl�k 
q�da tələbatını ödəməs�, sənayen� xammalla 
təm�n etməs� və sənaye məhsullarına tələb 
yaratması, ÜDM və �xracatda rolu baxımından 
da�ma d�gər sahələrdən üstün olmuşdur. 
Əhal�n�n zərur� ərzaq malları �lə təm�natı stratej� 
məsələ olduğundan da�ma dövlət�n b�rbaşa 
nəzarət�ndə olur. Dünya �qt�sad�yyatının sürətlə 
qloballaşması, eləcə də m�ll� �qt�sad�yyatın sürətlə 
dünya �qt�sad� s�stem�nə �nteqras�yası şəra�t�ndə 
həm beynəlxalq, həm reg�onal, həm də dax�l� 
bazarlarda �stehsalçıların üzləşd�y� kəsk�n 
rəqabət aqrar sahədə, xüsusən də kənd 
t ə s ə r r ü f a t ı n d a  y e n �  t e x n o l o g � y a l a r ı n , 
�nformas�ya–kommun�kas�ya texnolog�yalarının, 
müas�r tələblərə uyğun �darəetmə və market�nq 
üsullarının tətb�q�n�, eləcə də modern �stehsal 
subyektlər�n�n yaradılmasını zərur� etm�şd�r. 

Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent� cənab 
İlham Əl�yev bu sahən�n �nk�şafı üçün tədq�qat 
� ş lə r �n �n  apar ı lmas ın ı ,  qanunver �c � l � y �n 
təkm�lləşd�r�lməs�n�, ərzaq və kənd təsərrüfatı 
m ə h s u l l a r ı n ı n  r ə q a b ə tq a b � l � y y ə t l � l � y � n � 
yüksəltməy�, eyn� zamanda respubl�kanın ərzaq 
təhlükəs�zl�y�n� dax�l� �mkanlar və yerl� resurslar 
vas�təs� �lə təm�n etməy� ən ümdə vəz�fə k�m� 

Aydın məsələd�r k�, xırda fermer təsərrüfatlarının 
həm �qt�sad�, həm də �stehsal olunan məhsulların 
keyfiyyət� və təhlükəs�zl�y� baxımından müas�r 
zamanda rəqabətə davamlılıq �mkanları olduqca 
m ə h d u d d u r .  M ü a s � r  � n f o r m a s � y a  – 
kommun�kas�ya texnolog�yalar ın ın kənd 
təsərrüfatına gət�r�lməs� və kənd təsərrüfatında 
�stehsal münas�bətlər�n�n modernləşd�r�lməs� 
üçün fərd �ç � l �k  tendens�yas ın ın  aradan 
qaldırılması olduqca vac�bd�r. Bu baxımdan 
aqroparklar ın yaradı lması  aqrar sahədə 
sah�bkarlığın �nk�şafını daha gen�ş şək�ldə təşv�q 
e d ə r ə k  ə r z a q  t ə h l ü k ə s � z l � y � n � n  t ə m � n 
o lunmasında,  rəqabətqab� l �yyət l �  kənd 
təsərrüfatı  məhsullarının �stehsalı ,  �xrac 

qarşıya qoymuşdur. Azərbaycan Respubl�kası da 
�stər sah�b olduğu məhsuldar torpaqlar, �stər 
müxtəl�f �ql�m t�plər�n� özündə b�rləşd�rən 
coğrafiyası k�m� fiz�k� göstər�c�lər, �stərsə də kənd 
təsərrüfatının ənənəv� sahə olması səbəb�lə 
aqrar sahədə özünəməxsus yer tutur. Ölkəm�z�n 
aqro�ql�m şəra�t� ekoloj� cəhətdən təm�z, təb�� 
üsullarla, gen mühənd�sl�y�ndən və ya gen� 
dəy�şd�r�lm�ş orqan�zmlərdən �st�fadə ed�lən 
texnolog�yalara əl atmadan yüksək keyfiyyətl� və 
�nsan sağlamlığı üçün zərərs�z olan ərzaq 
məhsullarının �stehsalına gen�ş �mkanlar açır.

Pa
yı

z 
2

0
1

8
 -

Q
ış

 2
0

1
9

40

BİZNES VƏ İQTİSADİYYAT FAKÜLTƏSİ



Pa
yı

z 
2

0
1

8
 -

Q
ış

 2
0

1
9

41

Başqa sözlə, aqropark ded�kdə qarşılıqlı əlaqədə 
olan kənd təsərrüfatı və sənaye müəss�sələr�n�n 
b�r l �kdə fəal �yyət�  nəzərdə tutulur.  Ərzaq 
məhsullarının təhlükəs�zl�y�nə və keyfiyyət�nə 
qarşı getd�kcə artan tələblər �stehsalla emal 
proses lər �n �n  vah �d  �s tehsa l  məkanında 
b�rləşd�r�lməs�n� zərur� etm�şd�r. Aqroparklar 
�qt�sad�, prakt�k�, texn�k� və texnoloj� baxımdan həm 
sərfəl�, həm də əlver�şl�d�r.

Müas�r dövrdə aqroparklar b�r sıra səbəblərə görə 
d�gər təsərrüfatçı l ıq formalarına nəzərən 
üstünlüklərə mal�kd�r. Belə k�, aqroparklarda 
�stehsal–emal–log�st�ka–market�nq qapalı zənc�r� 
formalaşır və qurumun hər b�r komponent� 
özünü�darə və özünəcavabdehl�k pr�ns�p� 
ə s a s ı n d a  ç a l ı ş ı r ,  m ü a s � r  t e x n � k a n ı n , 
�nformas�ya–kommun�kas�ya texnolog�yalarının 
tətb�q� üçün şəra�t yaranır, kənd əraz�lər� �nk�şaf 
ed�r, nəql�yyat xərclər� və enerj� sərfi azalır, ətraf 
müh�t�n qorunması, su və torpaq resurslarından 
səmərəl� �st�fadə və onların mühafizəs� təm�n ed�l�r.

Bununla bağlı �nvest�s�yaların həcm� 1,4 m�lyard 
manat təşk�l ed�r. Aqropark �nfrastrukturunun 
yaradılmasına 219 m�lyon manat və həm�n 
parkların rez�dentlər� üçün güzəştl� kred�tlərə 111 

potens�alının və coğrafiyasının gen�şlənməs�ndə 
mühüm əhəm�yyət kəsb ed�r.

Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent�n�n 16 aprel 
2014-cü �l tar�xl� “Aqrar sahədə �darəetmən�n 
təkm�lləşd�r�lməs� və �nst�tus�onal �slahatların 
sürətlənd�r�lməs� �lə bağlı tədb�rlər haqqında” 
fərmanına əsasən 15 noyabr 2014-cü �l tar�x�ndə 
Şəmk�r şəhər�ndə �lk aqroparkın təməl� atılmışdır. 
Hal-hazırda 6 aqropark yaradılıb, ölkən�n 30 
r a y o n u n d a  a q ro p a r k l a r ı n  v ə  � r �  fe r m e r 
təsərrüfatlarının yaradılması �lə bağlı �ş aparılır. 

Aqropark -  kənd təsərrüfat ı  �stehsal ın ın 
qeyr�–kənd təsərrüfatı fəal�yyətlər� �lə b�r yerdə, 
vah�d �stehsal məkanında qruplaşdırılması və 
yaxud həm�n fəal�yyətlər�n komb�nas�yasıdır. 
Aqropark kənd təsərrüfatı məhsulunun �ntens�v 
�stehsalı, daşınması, saxlanması və satışının 
təşk�l�ndə mühüm rol oynayır və müxtəl�f sahəv� 
strukturları  özündə b�r ləşd�r �r.  Bura kənd 
təsərrüfatı maşınqayırması, k�mya, t�k�nt�, b�tk�ç�l�k, 
heyvandarlıq, yey�nt�, nəql�yyat, t�carət qurumları 
a�dd�r. 

Aqroparklar müxtəl�f formalarda: �xt�saslaşmış və 
qarışıq aqroparklar formasında fəal�yyət göstərə 
b�lər. 

m�lyon manat ayrılmışdır və gələcəkdə bu vəsa�t�n 
daha da artırılması nəzərdə tutulur.

İxt�saslaşmış aqropark — hər hansı b�r növ kənd 
təsərrüfatı məhsullarının �stehsalı, emalı və onların 
market�nq� �lə əlaqədar fəal�yyətlər�n b�r yerdə 
qruplaşdığı təsərrüfatçılıq subyekt�d�r. Məsələn, 
tərəvəzç�l�k, bağçılıq, üzümçülük və d�gərlər� üzrə 
aqroparklar �xt�saslaşdırı l ımış aqroparklar 
formasında fəal�yyət göstərə b�lərlər.

Qarışıq aqropark 
Qarışıq aqropark — b�r neçə növ kənd təsərrüfatı 
məhsul lar ının �stehsal ı ,  emalı  və onların 
market�nq� �lə əlaqədar fəal�yyətlər vah�d �stehsal 
məkanında, b�r əraz�də komb�nas�ya olunmuş 
təsərrüfatçılıq subyekt�d�r. Qarışıq aqroparklarda 
həm b�tk�ç�l�k, həm də heyvandarlıq məhsullarının 
�stehsalı,  habelə onların emalı, log�st�ka, 
market�nq və x�dmət sahələr� üzrə zərur� olan 
fəal�yyətlər� b�r əraz�də yerləşən təsərrüfatçılıq 
subyekt�ndə qruplaşdırılmalıdır.

İxt�saslaşmış aqropark 

Aqroparkların təs�s ed�lməs�, həmç�n�n m�ll� 
brendlər�n yaradı lmasında, k�ç�k və orta 
fermerlər�n �nnovat�v qab�l�yyət�n�n artırılmasında, 
kənd təsərrüfatı sahəs�ndə əlaqələnd�r�lm�ş vah�d 
s�stem�n, eləcə də �stehsalçı, emalçı və �stehlakçı 
a r a s ı n d a  � n te q r a s � ya  m ü n a s � b ə t l ə r � n � n 
formalaşması �lə yanaşı, həmç�n�n aqrar sahədə 
�xt�saslı kadrların hazırlanmasında önəml�d�r. 
Aqroparkda müas�r texnolog�yaların tətb�q� �lə b�r 
sıra fəal�yyətlər�n vah�d əraz�də cəmləşməs� ərzaq 
məhsullarının �dxalının maks�mum end�r�lməklə və 
kənd təsərrüfatı məhsullarının �xrac �mkanlarını 
gen�şlənd�rməklə, reg�onların �xt�saslaşmasına öz 
müsbət töhfəs�n� ver�r. Hər b�r fiz�k� və ya hüquq� 
şəxs aqropark yaratmaq hüququna sah�bd�r. Eyn� 
z a m a n d a  a q r o p a r k l a r  m ə ş ğ u l l u ğ u n 
art ı r ı lmasında,  peşəkar kadr lara tələbat 
yaratmaqla kənd təəsrrüfatı və ərzaq sənayes� 
üzrə kadr hazırlığı st�mullaşdırılmasında xüsus� 
əhəm�yyətə mal�kd�r. Aqroparkların fəal�yyət� 
bölgələrdə yen� �ş yerlər�n�n açılmasına, kənd 
camaatının məşğulluq səv�yyəs�n�n artırılmasına 
da təkan verəcək.



Qab�l Əl�yev
Tar�x elmlər� doktoru, pofessor
İct�ma� elmlər kafedrasının müd�r�

MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZİ QORUMAQ 
GƏNCLƏRİMİZİN ƏN MÜHÜM VƏZİFƏLƏRİNDƏN 
BİRİDİR

 A z ə r b a yc a n  xa l q ı n ı n  ə s r l ə r  b oy u  ya r a d ı b 
zəng�nləşd�rd�y� m�ll�-mənəv� dəyərlər s�stem� m�ll� 
özünəməxsusluğun çox önəml� b�r parçasıdır. 
Xalqımızın böyük mənəv�  sərvət �  o lan m� l l � 
dəyərlər�m�z�n qorunması, �nk�şaf etd�r�lməs�, 
gənclər�m�z arasında təbl�ğ� və gələcək nəs�llərə 
çatdırılması olduqca aktual vəz�fəd�r. Müas�r dövrdə 
dövlət�m�z�n güclənməs�, dünya b�rl�y�ndə sayılıb-
seç�lən ölkələr sırasında lay�ql� yer tutması üçün 
mühüm am�llər mal�k olduğumuz vətənsevərl�k, yurda 
bağlılıq, vətənə və xalqına sədaqətl� olmaq, yaşlı 
nəslə – ağsaqqal lara,  ağb�rçəklərə eht�ram 
göstərmək, İslam d�n� ay�nlər�nə hörmətlə yanaşmaq, 
d�gər d�n� et�qad sah�blər�nə dözümlü münas�bət 
nümay�ş etd�rmək, tolerantlıq, qonaqpərvərl�k, 
təmənnasız yardım göstərməyə çalışmaq k�m� başlıca 
dəyərlər� qoruyub saxlamaq və təbl�ğ etməkd�r.
M�ll�-mənəv� dəyərlər�m�z�n dər�n b�l�c�s� olan görkəml� 
dövlət xad�m� Heydər Əl�yev Azərbaycan xalqına 
məxsus olan gözəl adət-ənənələr� yaşatmağı, təbl�ğ 
etməy� çox vac�b vəz�fə k�m� qarşıya qoymuşdur. 
Ümumm�ll� l�der�n �rəl� sürdüyü Azərbaycançılıq 
�deyası bütün ölkə vətəndaşlarını ümum� vətən 
nam�nə həmrəyl�yə, b�rl�yə çağırışdır. Heydər Əl�yev�n 
ölkəm�zdə yaşayan müxtəl�f d�n� �nanclara sah�b olan 
vətəndaşlar arasında tolerantlığın qorunması və 
�nk�şaf etd�r�lməs�, vətəndaşlarımızda, xüsusən də 
gənclər�m�zdə dövlətə �namın və dövlətç�l�y�m�zə 
dəstəy�n möhkəmlənd�r�lməs� üçün həyata keç�rd�y� 
məqsədyönlü s�yasət xalqımız tərəfindən razılıqla 
qarşılanmışdır.
M�ll� dəyərlər�m�z�n qorunması və �nk�şafı ulu 
öndər�m�z Heydər Əl�yev�n adı �lə b�rbaşa bağlıdır. 
Ümumm�ll� l�der m�ll� ruhu qorumağın, �nk�şaf 
etd�rməy�n və yen� nəs�llərə çatdırmağın ən yüksək 
təzahürünü m�ll� dövlətç�l�y�n möhkəmlənd�r�lməs�ndə 
görmüşdür. Dah� rəhbər mənəv� tərb�yə s�stem�ndə 
m�ll� və ümumbəşər� dəyərlərdən bəhrələnmə 
məsələs�nə böyük əhəm�yyət  verm�ş,  m� l l � 

dəyərlərdən olan d� l ,  adət-ənənə və m�l l � 
mental�tet�n rolunu yüksək q�ymətlənd�rm�şd�r. 
Heydər Əl �yev zəng�n m�l l �  dəyərlər �m�z�n 
öyrən�lməs�n�, qorunub-saxlanılmasını, təbl�ğ 
ed�lməs�n� əsas vəz�fələrdən b�r� k�m� �rəl� sürmüş və 
qeyd etm�şd�r k�, “... b�z nad�r b�r �rs�n var�s�y�k. Hər 
b�r Azərbaycan vətəndaşı bu �rsə lay�q olmağa 
çal ışaraq böyük b�r  tar �x�  keçm�ş�,  zəng�n 
mədən�yyət�, yüksək mənəv�yyatı olan ölkəm�z�n 
həm dünən�nə,  həm bu gününə, həm də 
gələcəy�nə dər �n  b � r  məsul �yyət  h �ss �  � lə 
yanaşmalıdır”. Ulu öndər xüsus� vurğulamışdır k�, 
dünya �nk�şafının �nd�k� mərhələs�n�n başlıca 
meyllər� mədən� �nteqras�ya və qloballaşmadır: 
“Sözsüz k�, beynəlxalq hüquq pr�ns�plər� və 
normalarının al�l�y�, dəy�ş�kl�klər�n təkamül xarakter�, 
qarşıl ıqlı et�mad və ümumbəşər� dəyərlərə 
sədaqətlə yanaşı, hər b�r ölkən�n səc�yyəv� m�ll� 
cəhətlər�n�n də nəzərə alınması bu proses�n 
müəyyəned�c� �st�qamət� olmalıdır”.
Xalqımızın mənəv� dünyasını zəng�nləşd�rən, 
tar�x�m�z� və mədən�yyət�m�z� ucaldan, b�rl�y�m�z� 
təm�n edən m�ll�-mənəv� dəyərlər� qoruyub 
saxlamaq hər b�r�m�z�n müqəddəs borcudur. 
Qloballaşma şəra�t�ndə m�ll�-mənəv� dəyərlər�m�zə 
qarşı çıxmaq təşəbbüslər� və halları çoxaldığı, qürur 
duyduğumuz meyarların üstündən asanlıqla xətt 
çəkmək, zaman-zaman onu aşağılamaq �stəy� baş 
qaldırdığı üçün bu vac�b məsələn� da�m d�qqətdə 
saxlamalıyıq. Hər b�r Azərbaycan gənc�n�n ən 
mühüm vəz�fələr�ndən b�r� xalqımızın özünəməxsus 
m�ll� mental�tet�n� formalaşdırmış mənəv� dəyərlər� 
yaşatmaq, qorumaq, təbl�ğ etməkd�r.
Heydər Əl�yev�n m�ll�-mənəv� dəyərlərə böyük 
hörmət və eht�ramını gənclər�m�z örnək götürməl�, 
Azərbaycan Respubl�kasının qeyrətl� vətəndaşı, 
xalqımızın qabaqcı l  nümayəndəs�  olmağa 
çalışmalıdır.
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Peşəkar kosmet�k konsultas�ya verən 
“ağıllı” güzgü

Tayvanın �nformas�ya texnolog�yaları ş�rkət�n�n 
baş d�rektoru Saymon Şen da�m gözəl qalmağa 
kömək edəcək səs köməkç�s� �lə təch�z ed�lm�ş 
güzgü lay�hələşd�r�b.

Holland�ya al�mlər� ep�leps�ya xəstəl�y�n�n 
əlamətlər�n� müəyyənləşd�rən və ətrafdakıları 

“ağıllı” b�lərz�k 
Ep�leps�ya tutmasını aşkarlayan 

“H�M�rror M�n� Prem�um” sensor ekrana və 
yüksək keyfiyyətl� kameraya mal�k planşet k�m� 
�şləy�r. Qurğu s�fət�n əks�n� göstərməklə yanaşı, 
şək�lə real vaxt rej�m�ndə müxtəl�f effektlər əlavə 
edə b�l�r. Onun “ağıllı” olmasının əsasında dər�də 
qırışlar, ləkələr, nahamarlıq, dər� məsamələr�, 
s � f ə t � n  xəs tə  görü n ü şü ,  n əml ən mə v ə 
p�qmentas�ya k�m� vac�b kosmet�k qüsurların 
tanınması üçün yaradılmış “Sk�n Analys�s Eng�ne 
X” xüsus� x�dmət� dayanır. Qeydə alınmış qüsur 
ekranda əks olunur.
“Ağıllı” güzgünün 3 əsas vəz�fəs� vardır: 
�st�fadəç�n�n s�fət�ndək� kosmet�k çatışmazlıqları 
göstərmək, onların aradan qaldırılması üçün 
vas�tələr� təkl�f etmək və bu qüsurları mak�yajın 
köməy� �lə g�zlətmək yollarını təqd�m ed�r. “Ağıllı” 
güzgünün q�ymət� 300 ABŞ dolları təşk�l ed�r.

xəbərdar edən “N�ghtwatch” adlı “ağıllı” b�lərz�k 
hazırlayıb.

Amer�kalı mühənd�slər tərəfindən hazırlanmış 
pass�v (dax�l� enerj� mənbəy� olmayan element) çap 
n�şanlarını mə�şət əşyalarına b�rləşd�rərək onları 
"ağıllı" �nternet qurğularına çev�rmək mümkündür.

Sözügedən b�lərz�k sah�b�n�n nəbz�n� və əzələ 
yığılmasını anal�z ed�r. Ep�leps�ya xəstəl�y�n�n 
əlamətlər� aşkar ed�lən k�m� qurğuda qırmızı rəngl� 
sensor �şıq saçmağa başlayır və səs s�qnalı eş�d�l�r.
“N�ghtwatch” c�hazı ep�leps�yadan əz�yyət çəkən 
28 nəfər üzər�ndə sınaqdan keç�r�l�b. B�lərz�klər 
sınaqlar zamanı 809 ep�leps�ya tutması aşkar ed�b.

“W�-F�” datç�klər
 Gündəl�k əşyaları "ağıllı" qurğulara çev�rən 

Öz akkumulyatoru olan avtonom datç�klər, 
həmç�n�n vaxtaşırı şarj ed�lməl�d�r. Yen� metal 
n�şanlar m�s folqadan hazırlanıb, naz�k kağız 
altlıqlarda çap ed�l�b və "W�-F�" s�qnalları tezl�y�ndə 
�şləyə b�l�r. N�şanlar "güzgü" k�m� �şləy�r: "W�-F�" 
marşrutlayıcısından çıxan rad�os�qnalları əks etd�r�r.
N�şanları �nsanların hər gün �st�fadə etd�y� əşyalara 
(məsələn, su butulkası, d�var və ya qapı) bərk�tmək 
olar. İst�fadəç� �lə qarşılıqlı əlaqə zamanı bu 
o b y e k t l ə r  b u  h a q d a  " W � - F � "  q u r ğ u n u 
məlumatlandıra b�lər. Pass�v n�şanlar yalnız "W�-F�" 
tezl�klər� d�apazonu dax�l�ndə müəyyən s�qnalların 
əks ed�lməs� üçün nəzərdə tutulub. Lak�n al�mlər 
mater�alın t�p�n� və çap formasını dəy�şd�rməklə 
n�şanları elə lay�hələşd�rə b�lərlər k�, onlar 
"Bluetooth", "LTE" s�qnallarını və ya mob�l s�qnalları 
əks etd�rs�nlər. N�şanlar, həmç�n�n batareya, s�l�s�um 
ç�p və ya hər hansı d�skret elektron komponentə 
mal�k dey�l, buna görə baxım tələb etm�rlər.

TEXNOLOJİ YENİLİKLƏR

İNFORMASİYA – KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI FAKÜLTƏSİ



SƏFƏR KƏLBİXANLI 
YARADICILIĞINA
BİR BAXIŞ

Səfər Kəlb�xanlı oxucuların rəğbət�n� qazanan “C�nlər 
dərəs�ndə toy” əsər�ndə real həyatı bütün �ncə 
detalları �lə təsv�r etmək üçün qeyr�-real, mövhum� 
vas�tələrdən sənətkarl ıqla �st � fadə etməklə 
məqsəd�nə na�l olur. Bu vas�tə həm əsər�n caz�bə 
qüvvəs�n� artırmış, həm də lakon�kl�yə və obrazlılığa 
gen�ş �mkanlar yaratmışdır. Əsər barədə professor 
Qorxmaz Qul�yev�n maraqlı müşah�dələr� d�qqət� cəlb 
ed�r və oxucuların �st�qamət�n� dəq�qləşd�r�r: “Səfər 
Kəlb�xanlının bu hekayəs� �lk baxışdan b�nay�-
qəd�mdən dünya ədəb�yyatında mövcud olan, 
müxtəl�f dövrlərdə fərql� kontekstlərdə �şıqlandırılmış 
b�r mövzuya-�nsanın bütün əməllər�ndən ötrü 
cəm�yyət qarşısında, tar�x qarşısında, �lk növbədə öz 
v�cdanı qarşısında cavabdehl�y� məsələs�nə 
toxunur”.

Əsər�n əsas qəhrəmanı Əvəzxan həyat yoldaşı 
Təzəgüllə öz el-obasını atmış, da�m� yaşamaq üçün 
başqa b�r kəndə pənah gət�rm�ş və burada �nsanlara 
qaynayıb qarışmışdır. Bu adamın keçm�ş� heç kəsə 
bəll� dey�ld�r. Əsərdə əsas məsələ də bu qapalı 
keçm�ş�n məharətlə çözülməs�ndəd�r. Bunun üçünsə 
ən münas�b yer C�nlər dərəs�d�r. Bu dərədək� toy 
məras�m�ndə �şt�rak edən c�nlər�n d�aloqlarından 
məlum olur k�, Əvəzxan bağışlanmaz günahlara əl 
atmışdır: dostunun qaçıraraq onların ev�nə gət�rd�y� 
sevg�l�s�nə Əvəzxan y�yələn�r və kənddən qaçır, hələ 

Yazıçı-publ�s�st, filolog�ya üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent, Azərbaycan Un�vers�tet�n�n Human�tar fənlər 
fakültəs�n�n dekanı Səfər Məmmədov əsərlər�n� 
“Kəlb�xanlı” təxəllüsü �lə yazır. O, gərg�n elm�-
pedaqoj� və təşk�latçılıq fəal�yyət� �lə yanaşı həm bəd�� 
tərcüməç�l�k, həm də bəd�� yaradıcılığı b�r müstəv�yə 
gət�rm�ş sənətkarlardandır. Bu yazıda onun oxucular 
tərəfindən hərarətlə qarşılanan bəd�� yaradıcılığına 
nəzər yet�r�l�r. Yazının müəll�fi Azərbaycan d�l� və 
ədəb�yyat kafedrasının dosent� Fərhad Mədətovdur. 

Bütün bunlar onunla bağlıdır k�, əsərdək� obrazların 
dax�l� aləm�ndə baş verən ps�xoloj� proseslər, 
xüsus�lə Əvəzxanın etd�y� xəyanətlər və bunun 
nət�cəs�ndə onun ruh� əzablara düçar olması k�m� 
real faktlar C�nlər dərəs� və buranın sak�nlər�n�n 
t �msalında aydınlaşdırı lmışdır.  Əsl�ndə c�n 
dey�lərkən �nsanların g�zl� əməllər�, c�nayətkarların 
keç�rd�klər� ş�ddətl� ruh� sarsıntıları və bu k�m� cəza 
növlər� başa düşülür. Bu cəhətdən İmanqulu və 
Yasər adlı c�nlər�n d�aloqu d�qqət� cəlb ed�r və 
dramat�zm� güclənd�r�r. Sank� b�r�nc� c�n hak�m, 
�k�nc�s� �sə Əvəzxanın vək�l� rolunda çıxış ed�r. Belə 

Nahaq qan yerdə qalmaz, dem�şlər. Müəll�f də 
had�sələrə müdax�lə etmədən qəhrəmanının öz 
sev�ml� atına m�nərək, özündən asılı olmadan 
düşdüyü s�tuas�yanın təs�r� nət�cəs�ndə, C�nlər 
dərəs�nə toya getməyə məcbur olmasını, daha 
dəq�q desək, burada ona c�nlər tərəfindən toy 
tutulmasını təb�� və real şək�ldə, sank� b�r seyrç� k�m� 
əks etd�r�r. Yer� gəlm�şkən onu da qeyd edək k�, bu 
mövhum� h�ssə o qədər məharətlə �şlənm�şd�r k�, 
oxucu əsər� sona çatdırmadan ondan ayrıla b�lm�r 
və hətta az qalır k�, c�nlər�n varlığına da �nansın. Bu 
da təsadüfi dey� ld � r.  Çünk�  qarabasmalar 
nət�cəs�ndə �nsanların toy səs� eş�tmələr�, cürbəcür 
qeyr�-ad� şeylər görmələr� mümkündür. Bəs əsərdə 
nə üçün b�r tərəfdən mövhum� qüvvələr�n olmadığı 
aşılanır, d�gər tərəfdən �sə onlar təsv�r olunur?

bu azmış k�m� dostunu da qətlə yet�r�r. Lak�n 
bundan heç kəs�n xəbər� olmur.
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mühak�mə ədalətl� təs�r bağışlayır. Məlum olur k�, 
İmanqulunun məqsəd� Əvəzxan k�m� adamlardan 
dünyanı təm�zləməklə �nsanlara x�dmət etməkd�r. 
İmanqulu onunla razılaşmaq �stəməyən Yasərə 
dey�r: “Gözəll�y� göz oxşayan bu meşələr yerlə 
yeksan olacaq. Bulaqlar quruyacaq... Namus, 
qeyrət ayaqlar altına atılacaq”. Ə v ə z x a n  e l ə 
güman ed� rd �  k � ,  onun etd �y �  c �nayət lər 
unudulmuşdur. Lak�n o �nd� dərk etd� k�, yanılır. 
Qorxmaz Qul�yev bu s�tuas�yanı obyekt�v şək�ldə 
be lə  q �ymət lənd� r � r :  “Lak �n  �nsan bütün 
əməllər�ndən ötrü cavab verməl�d�r, az qala öz 
v�cdanı qarşısında. Bu baxımdan c�nlər�n 
qurduqları toy-�st�ntaq əsl�ndə m�st�k şək�ldə 
xar�c�ləşm�ş v�cdan məhkəməs�d�r. Məhkəmə 
proses� kontekst�ndə Əvəzxanın madyanının qara 
rəng� onun əməllər�n�n s�mvoluna çevr�l�r. Əsərdə 
bəd�� bütövlük çərç�vəs�ndə müəll�f b�lərəkdən, 
yaxud b�lməyərəkdən, şüurlu şək�ldə yaxud 
təhtəlşüur səv�yyəs�ndə müas�r �nsanlığın üz-üzə 
gəld�y� problemlərə reaks�ya ver�r”.

Bu fik�rlərə əsaslanaraq onu da demək olar k�, 
ölkəm�zdə və dünyanın müxtəl�f reg�onlarında b�r 
sıra �ct�ma�-s�yas� had�sələr baş ver�r k�, bunlarla 
əsər arasında b�r ps�xoloj� paralell�k h�ss olunur. Bu 
da əsər�n aktuallığını və ümumbəşər� dəyərlər�n� 
daha da artırmış olur. Xüsus�lə son on�ll�klərdə 
torpaqlarımızın �şğalı, günahsız �nsanların 
soyqırıma məruz qalması, xalqımızın haqq səs�n�n 
boğulması, günahkarların cəzasız gəzmələr� və 
d�gər had�sələr əsər� oxuyarkən b�r daha 
gözlər�m�z qarşısında canlanır və b�z� �nandırır k�, 
heç b�r c�nayət cəzasız qala b�lməz. Əvəzxana toyu 
c�nlər tutmuşdu, bəs qəsbkarları c�nlər (Hərçənd 
onlar çox zaman xey�rxah əməllərlə məşğul 
olmurlar) nə vaxt “toya” dəvət edəcəklər. Son 
dövrlərdə ölkəm�z�n atdığı ardıcıl və məqsədyönlü 
s�yas� addımlar dünyanın çarxını ger� döndərməyə, 
ədalət�n zəfər çalmasına zəm�n yaratmışdır. 
Düşmənlər� dəstəkləyən qüvvələr �nd� həq�qət� 
dərk etməkdəd�rlər... Bu �sə Əvəzxanların “toyuna” 
bənzər b�r s�tuas�yanın reallaşmasından xəbər 
ver�r. 

Səfər Kəlb�xanlının “C�nlər dərəs�ndə toy” əsər� 
müxtəl�f yozumlara �mkan ver�r. Onun �şığında 
tar�xdə ədaləts�z mühar�bələrə qol qoymuş və 
onun acı nət�cələr�n� dadmış saysız hesabsız 
�st�laçılar (Nürnberq məhkəməs� və s.) yada düşür 
k�, bu da əsər�n qapalı b�r müh�tə sığmadığını 
göstər�r.

At �g�d�n arzusu, muradı k�m� s�mvol�k mənalar 
daşısa da, Əvəzxanın qara madyanı onu 
�radəs�n�n əks�nə olaraq C�nl� dərəyə sürükləy�r. 
İk�nc� əsərdək� Kəhər at �sə Nəcəf bəy k�m� 
həyatını xalqına həsr etm�ş, �g�d, cəsur və mərd 
qəhrəmanı dönə-dönə ölümün pəncəs�ndən x�las 
ed�r. Bəs necə olur k�, atlar müxtəl�f mövqe 
nümay�ş etd�r�r: b�r� sah�b�n� məhvə, d�gər� �sə 
qələbələrə ruhlandırır? Yazıçı bütün bu �ncə 
nüanslar üçün zəm�n yaratmış və böyük 
sənətkarlıqla əks etd�rm�şd�r. O, atların xar�c� 
əlamətlər �n�  �nsanlar ın dax� l �  a ləmlər�n�n 
açılmasına yönəltm�şd�r. Qara madyan sözü 
məcaz� mənada �şləd�lərək yazıçının qayəs�n� 
açıqlayır. Əvəzxan bu qara madyan vas�təs�lə 
böyük b�r xəyanətə qol qoymuş, ağır c�nayət 
törətm�ş, “öz mənfur arzu və əməllər�n� həyata 
keç�rm�şd�r”. Başqasına at vas�təs�lə quyu qazır və 
elə həm�n vas�tə �lə də qazdığı quyuya düşür.

Səfər Kəlb�xanlı yaradıcılığında at obrazına xüsus� 
d�qqət yet�r�l�r. Bu cəhətdən həm “C�nl� dərədə 
toy”, həm də “Son əmanət” əsər�ndək� at obrazı 
oxşar və fərql�, hətta z�dd�yyətl� cəhətlər�nə görə 
maraq doğurur. Əvvəlcə oxucular atları xar�c� 
görünüşünə görə tanıyırlar. Onlardan b�r�nc�s� qara 
madyan, �k�nc�s� �sə kəhər atdır.

“Son əmanət” əsər�ndə �sə kəhər atın (açıq-
şabalıdı rəngl� atlara dey�l�r) rəng� �lə əməllər� də 
yaxşı mənada üst-üstə düşür, haqsızlığa qarşı 
mübar�zən�n s�mvolu k�m� d�qqət� cəlb ed�r. 
Həyatını xalqının azadlığına həsr etm�ş Nəcəf bəy 
özünü kəhər atdan ayrı təsəvvür edə b�lm�r. At – 
bəy�n son əmanət� də həm�n h�sslərlə yaşadığına 
görə onu bəydən ayrı saldıqları zaman ürəy� 
partlayır. Bu səhnə oxucuları kövrəld�r, ata laqeyd 
münas�bət bəsləyən �nsanları qınaq obyekt�nə 
çev�r�r. Bu da təsadüfi dey�ld�r. Əsərdə at xalqının 
azadlığı uğrunda repress�yalara uğramış saysız-
hesabsız mərd və dönməz �nsanların arzularının 
s�mvolu k�m� canlanır. Xalq həm�n �nsanların bu 
f ə d a k a r l ı q l a r ı n ı  v a x t ı n d a  d ə r k  e d � b 
q�ymətlənd�rd�m�?! Çox təəssüf k�, yox. Deməl� 
�nsanların xoşbəxtl�y� uğrunda dara çək�lənlər�n 
xalqına “son əmanətlər�” o �d�  k� ,  onları 
unutmasınlar. Yaxşı k�, gec də olsa, onların 
xat�rələr� lay�q�ncə q�ymətlənd�r�l�r. Əsər �nsan 
ps �xo log �yas ın ın  bu  cür  dər �n  qat la r ın ı 
aydınlaşdırmaq baxımından da əhəm�yyətl�d�r.
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TƏLƏBƏ HƏYATI

Rektor Səadət Əl�yevanın tələbələrlə ənənəv� 
görüşlər�ndə II, III, IV kurs tələbələr�, fakültə 
dekanları və tyutorlar �şt�rak ed�b.

Görüşlərdə rektor tələbələr� maraqlandıran 
sualları cavablandıraraq �rəl� sürülən təkl�flər�n 
dəyərlənd�r�lməs� üçün tapşırıqlar ver�b. D�qqətə 
çatdırılıb k�, tələbələr�n peşəkar mütəxəss�s k�m� 
yet�şmələr�ndə müas�r çağırış və tələblərə cavab 
verən b�l�k və bacarıqlara y�yələnməklə yanaşı 
un�vers�tet�n �ct�ma� həyatında səmərəl� fəal�yyət 
göstərmək də olduqca böyük əhəm�yyət daşıyır. 
Tələbələr un�vers�tet rəhbərl�y�nə onlarla görüşə 
vaxt ayrıldığı, göstər�lən d�qqət və səm�m� d�aloqa 
görə təşəkkür ed�b, artıq ənənəv�ləşən rektor-
tələbə görüşlər�n�n onlar üçün st�mul və 
mot�vas�ya mənbəy� olduğunu b�ld�r�blər.

Azərbaycan Un�vers�tet�ndə rektor–tələbə 
görüşlər�nə 2017/2018-c� tədr�s �l�ndən start 
ver�l�b. Görüşlər�n məqsəd� tələbələrlə b�lavas�tə 
üns�yyət qurmaq, onların fərd� problemlər�ndən 
xəbərdar olmaq və təkl�flər�n� d�nləməkd�r.

Ənənəvi rektor-tələbə görüşləri

Tələbə Gənclər Təşkilatından 
Müəllimlər Gününü təbriki

Tələbə Gənclər Təşk�latının üzvlər� 5 oktyabr – 
Beynəlxalq Müəll�mlər Günü münas�bət�lə 
hazırladıqları xüsus� açıqca �lə müəll�mlər� təbr�k 
ed�b, xoş sözlər�n� b�ld�r�blər. 
TGT üzvlər� rektor Səadət Əl�yevanın qəbulunda 
olub, müəll�mlər�n peşə bayramı münas�bət�lə 
təbr�klər�n� çatdırıblar. Tələbələrlə söhbət edən 
rektor göstər�lən d�qqətə görə təşəkkürünü 
b�ld�r�b.
Qeyd edək k�, dünyanın 100-dən çox ölkəs�ndə 
qeyd olunan Beynəlxalq Müəll�mlər Günü 1994-
cü �ldə UNESCO tərəfindən təs�s ed�l�b. Bu tar�x 
BMT-n�n də beynəlxalq və ümumdünya günlər 
s�stem�nə dax�ld�r. Bu günün qeyd olunması �lə 
müəll�mlər�n cəm�yyətdək� mövqey�, təhs�l və 
�nk�şafdakı roluna d�qqət çək�lməs� nəzərdə 
tutulur.

Tələbə Gənclər Təşkilatına yeni sədr 

Tələbə Gənclər Təşk�latının VIII hesabat 
ko n f r a n s ı n d a  A z ə r b a yc a n  U n � ve r s � te t � 
rektorunun məsləhətç�s�, B�znes və �qt�sad�yyat 
fakültəs�n�n dekanı Əl� Həsənov, Azərbaycan 
Tələbə Gənclər Təşk�latları İtt�faqının �craçı 
d�rektoru Fa�q Məmmədov çıxış edərək ötən dövr 
ə r z � n d ə  t ə ş k � l a t ı n  f ə a l � y y ə t � n �  y ü ks ə k 

q�ymətlənd�rərək yen� seç�ləcək sədrə uğurlar 
arzulayıblar.

AU TGT-n�n �darə heyət�n�n üzvlər� arasında 
keç�r�lən g�zl� səsvermədə B�znes və �qt�sad�yyat 
fakültəs�n�n Mal�yyə �xt�sası üzrə təhs�l alan III 
kurs tələbəs� Rövşən Saatov səs çoxluğu �lə 
təşk�latın yen� sədr� seç�l�b. Rövşən Saatov çıxış 
edərək göstər�lən et�mada görə təşəkkürünü 
b�ld�r�b və tələbələr� TGT-n�n �ş�ndə fəal olmağa 
səsləy�b.

Çıxışlarda qeyd olunub k�, tələbə gənclər 
təşk�latlarının tar�x� Azərbaycan Respubl�kası 
Prez�dent�n�n İcra Aparatı rəhbər� Ram�z 
Mehd�yev�n 2005-c� �ldə �mzaladığı “Azərbaycan 
Respubl�kasında gənclər və tələbələrlə �ş�n 
təkm�lləşd�r�lməs�nə da�r tədb�rlər planının təsd�q 
ed�lməs� haqqında” sərəncamla başlayıb. Həm�n 
s ə r ə n c a m ı n  a rd ı n d a n  b ü t ü n  a l �  t ə h s � l 
müəss�sələr�ndə tələbə gənclər təşk�latlarının 
yaradılmasına başlanılıb. 
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A z ə r b a y c a n ,  A l m a n � y a  v ə  G ü r c ü s t a n 
un�vers�tetlər�n�n tələbələr�n�n �şt�rak etd�y� yay 
m ə k t ə b � n d ə  b � z n e s  � n n o v a s � y a l a r ı n ı n 
yaradılmasının �ncəl�klər�, Gürcüstanda b�znes 
qurmanın xüsus�yyətlər�, startaplarda v�deo 
təqd�matların (Ted-talk) �nnovat�v �darə ed�lməs� 
və başqa bu k�m� mövzularda sem�narlar keç�r�l�b. 
Sem�narları Alman�ya və Gürcüstandan olan 
professor və təl�mç�lər aparıb.

Yay məktəb� Azərbaycan Un�vers�tet�, Alman�yanın 
Koblenz Un�vers�tet� və Gürcüstanın Tb�l�s� Dövlət 
Un�vers�tet� tərəfindən b�rgə təşk�l olunub.

Bakalavr�at p�lləs�ndə �ng�l�sd�ll� Mal�yyə �xt�sası 
üzrə təhs�l alan III kurs tələbəs� Ayaz M�rzəyev və 
MBA proqramında Menecment �xt�sası üzrə təhs�l 
alan tələbələr Əhməd Hüseynov və Fərrux Əl�zadə 
Gürcüstanın paytaxtı Tb�l�s� şəhər�ndə keç�r�lən 
yay məktəb�ndə �şt�rak ed�blər.

10 gün davam edən yay məktəb�n� uğurla başa 
vuran tələbələr�m�z sert�fikatla təlt�f olunublar.

Yay məktəb�n�n �şt�rakçıları üçün Tb�l�s�n�n tar�x� 
ab�dələr�nə, muzeylər�nə ekskurs�yalar təşk�l 
olunub.

Maraqlı və zəng�n proqrama mal�k yay məktəb�ndə 
məhsuldar vaxt keç�rən tələbələr�m�z vətənə xoş 
təəssüratlarla qayıdıblar.

Tələbələrimiz Gürcüstandan 
xoş təəssüratlarla qayıdıblar

Komandamız beynəlxalq olimpiadanın 
yarımfinal mərhələsində iştirak edib

un�vers�tetdə  akadem�k təcrübə də keç�blər. 
Tələbələr�n Koblenz Un�vers�tet�ndə payız 
semestr�ndə qazandıqları kred�tlər daha sonra 
Azərbaycan Un�vers�tet�nə transfer olunub. 
Əhməd Hüseynov və Fərrux Əl�zadə Koblenz 
Un�vers�tet�ndə �ng�l�s d�l�n� �nk�şaf etd�rmək 
�st�qamət�ndə zəng�n təcrübə �lə yanaşı, 
dünyanın müxtəl�f ölkələr�ndən gəlm�ş xalqların 
mədən�yyət� �lə tanış olma �mkanı da əldə ed�blər. 

MBA tələbələrimiz payız semestrini 
Almaniyada oxuyub 

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 2 tələbəs� 2018/2019-
cu tədr�s �l�n�n payız semestr�ndə “Erasmus+” 
mübad�lə proqramı çərç�vəs�ndə Alman�yanın 
Koblenz Un�vers�tet �ndə təhs� l  al ıb.  MBA 
Proqramının Menecment �xt�sası üzrə təhs�l alan 
tələbələr� Əhməd Hüseynov və Fərrux Əl�zadə bu 

Azərbaycan  Un �vers � te t �n �n  komandas ı 
Gürcüstanın Tb�l�s� şəhər�ndə keç�r�lən “43-cü 
ACM ICPC Un�vers�tet Tələbələr�n�n Beynəlxalq 
Proqramlaşdırma” müsab�qəs�n�n yarımfinal 
mərhələs�ndə �şt�rak  ed�b.

       - Əl�yev El�mxan (Mal�yyə)

Ko m a n d a m ı z ı n  r ə h b ə r �  İ n f o r m a s � y a  – 
kommun�kas�ya texnolog�yaları fakültəs�n�n 
dekanı As�f Paşayev, tərk�b� aşağıdakı k�m�d�r:
       - Zak�rl� Fəhm�n (Kompüter mühənd�sl�y�)
       - Həb�bl� Əl�zaman (Kompüter mühənd�sl�y�)
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TƏLƏBƏ HƏYATI

Tələbələrimiz “AXC-100” bilik yarışında 
birinci yerə layiq görülüb

K l u b  ü z v l ə r � ,  u n � ve r s � te t  t ə l ə b ə l ə r �  v ə 
təcrübəç�lərdən �barət 5 komandanın �şt�rak 
e td � y �  ya r ı ş d a  ve r � l ə n  s u a l l a r  o p e r a t � v 
cavablandırılıb.
Müns�flər heyət�n�n qərarı �lə Azərbaycan 
Un�vers�tet� və Bakı Dövlət Un�vers�tet�n�n 
komandaları 1-c�, Bakı Qızlar Un�vers�tet�n�n 
komandası 2-c�, Azərbaycan Dövlət Pedaqoj� 
Un�vers�tet�n�n komandası 3-cü yerə lay�q 
görülüb.

öyrədək” Gənclər Klubunun üzvlər�n�n və 
Azərbaycan Dövlət Mədən�yyət və İncəsənət 
Un �vers � te t �n �n  Fondda  təcrübə  keçən 
tələbələr�n�n �şt�rakı �lə “Azərbaycan Xalq 
Cümhur�yyət� – 100” mövzusunda b�l�k yarışı 
keç�r�l�b.

Tələbələr�m�z Heydər Əl�yev Mərkəz�ndə 
keç�r�lən “Heydər Əl�yev və Azərbaycan tar�x�” V 
ümumrespubl�ka b�l�k yarışında 22 xal toplayaraq 
�lk 10-luqda yer alıb. 
2014-cü �ldən başlayaraq hər �l təşk�l olunan b�l�k 
yarışında bu �l 47 al� təhs�l müəss�səs�n�n 
komandaları �şt�rak ed�b. Müsab�qə 3 turda 
keç�r�l�b və hər turda Azərbaycanın tar�x�, 
mədən�yyət�, ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n 
�rs�n� əhatə edən 12 sual səslənd�r�l�b. Qal�b 
komandalar turlar üzrə qazanılmış xalların cəm�nə 
görə müəyyən ed�l�b və mükafatlandırılıb. 
Müns�flər heyət�ndə Heydər Əl�yev Mərkəz�, 
Təhs�l Naz�rl�y� və Azərbaycan M�ll� Elmlər 
Akadem�yası Tar�x İnst�tutunun nümayəndələr� 
təms�l olunublar.

Tələbələrimiz “Heydər Əliyev və 
Azərbaycan tarixi”

bilik yarışında ilk onluqda yer alıb

Tələbəmiz Toğrul Quliyev 
beynəlxalq dil sertifikatı alıb

İng�l�sd�ll� menecment �xt�sası üzrə təhs�l alan III 
kurs tələbəs� Toğrul Qul�yev “Educat�on F�rst” 
(EF) beynəlxalq d�l sert�fikatının C1 səv�yyəs�n� 
almağa na�l olub. 
Tələbəm�z EF Beynəlxalq D�l  Mərkəzlər� 
(Internat�onal Language Centres) tərəfindən 
Maltada təşk�l olunan 1 aylıq �ntens�v d�l kursunda 
�şt�rak ed�b.  Tət�l�n�n b�r h�ssəs�n� fərql� 
mədən�yyətlər� kəşf edərək keç�rən, d�l tədr�s�n� 
səyahət �lə b�rləşd�rən tələbəm�z �mtahanı uğurla 
verərək �rəl� səv�yyə d�l sert�fikatını əldə ed�b. 
Qeyd edək k�, dünyanın ən böyük təhs�l 
ş�rkətlər�ndən b�r� olan EF gen�ş d�l öyrənmə 
�mkanları, təhs�l turları, mədən� mübad�lə, yay 
məktəb�  proqramları təkl�f ed�r.

Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent� yanında 
B�l�k Fondunun Azərbaycan Un�vers�tet�, Bakı 
Dövlət Un�vers�tet�, Azərbaycan Dövlət Pedaqoj� 
Un�vers�tet� və Bakı Qızlar un�vers�tetlər�n�n 
tələbələr�ndən �barət “Tar�x�m�z� öyrənək və 
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Qeyd edək k�, 32 dövlət�n �dmançılarının �şt�rak 
etd�y� müsab�qədə Azərbaycan 12 nəfərlə təms�l 
olunub.

B�rləşm�ş Ərəb Əm�rl�klər�n�n Dubay şəhər�ndə 
WFM (World Federat�on of El�te Mart�al Arts) 
vers�yası üzrə dünya çemp�onatı keç�r�l�b.
Çemp�onatda Free Contact K1 vers�yası üzrə 
döyüşən Elç�n Qurbanzadə qızıl medal qazanıb. 
Elç�n Qurbanzadə Azərbaycan Un�vers�tet�n�n 
Sos�al �ş �xt�sası üzrə IV kurs tələbəs�d�r. Tələbəm�z 
85 kq çək� dərəcəs�ndə mübar�zə aparıb.

Tələbəmiz dünya çempionatında 
qızıl medal qazandı

Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş 
şeir müsabiqəsi 

Human�tar fənlər fakültəs�n�n Tələbə Elm� 
Cəm�yyət� tərəfindən 9 noyabr – Dövlət Bayrağı 
Gününə həsr olunmuş şe�r müsab�qəs� keç�r�l�b. 
Müsab�qədə bütün fakültə və �xt�saslar üzrə 
təhs�l alan tələbələr bayrağı tərənnüm edən 
şe�rlər səslənd�r�blər.
Tədb�rdə qeyd olunub k�, Azərbaycan xalqının 
keçd�y� tar�x� yolla sıx bağlı olan Azərbaycan 
bayrağı dövlət rəmz� k�m� 100 �l bundan əvvəl 
Azərbaycan Xalq Cümhur�yyət� Hökumət�n�n 9 
noyabr 1918-c� �l tar�xl� �clasında qəbul olunub. 
AXC-n�n yad�garı olan üçrəngl�  bayrağımız hər b�r 
Azərbaycan vətəndaşının qürur mənbəy�, 
tar �x �m�z �n ,  m� l l �  mənsub�yyət �m�z �n  və 
dövlət�m�z�n müstəq�ll�y�n�n rəmz�, xalqımızın 
mübar�zl�k ruhunun s�mvoludur. Xalqımızın 
azadlığını, �st�qlal uğrunda apardığı mübar�zən�, 
ölkəm�z�n suverenl�y�n� və yüksəl�ş�n� tərənnüm 
ed�r. 
Müsab�qən�n qal�blər� Əl� Həsənov, Səfər 
Məmmədov, Ülv�yyə Rəh�mova, Yus�f Novruzov 
və Hüseyn Hüseynl�dən �barət müns�flər heyət� 
tərəfindən müəyyənləşd�r�l�b.

Günel İsaxanova (Sos�al �ş, IV kurs)  I yerə, Aytək�n 
Kər�mova (F�lolog�ya, I kurs) II yerə, Cah�d 
Mustafayev (Tar�x, III kurs ) �sə III yerə lay�q 
görülüblər.
Müsab�qən�n qal�blər� d�plomla mükafatlandırılıb.

Da�rəv� s�stem üzrə keç�r�lən turn�r�n qal�b� B�znes 
və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n Market�nq �xt�sası üzrə 
təhs�l alan I kurs tələbəs� Cav�d Əhmədov olub. 
İnformas�ya – kommun�kas�ya texnolog�yaları 
fakültəs�n�n Kompüter elmlər� �xt�sası üzrə IV kurs 
tələbəs� N�yamədd�n Bondorenko II yer�, B�znes və 
�qt�sad�yyat fakültəs�n�n Mal�yyə �xt�sası üzrə təhs�l 
alan IV kurs tələbəs� Nəzr�n Əhmədzadə �sə III yer� 
tutub.

Müsab�qə tələbələr�n asudə vaxtlarının səmərəl� 
təşk�l� və şahmatın kütləv�l�y�n�n artırılması 
məqsəd� �lə təşk�l olunur.

Ümumm�ll� l�der Heydər Əl�yev�n xat�rəs�nə həsr 
olunmuş VI Dax�l� Şahmat Turn�r�ndə bütün fakültə 
və �xt�saslar üzrə tələbələr �şt�rak ed�b.

Qal�blər kubok və d�plomla mükafatlandırılıb.

VI Daxili Şahmat Turniri
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TƏLƏBƏ HƏYATI

Qeyd edək k�, “PTE Academ�c” IELTS və TOEFL 
səv�yyəs�ndə beynəlxalq test �mtahanı olub 
tələbələr üçün nəzərdə tutulur.  Azərbaycan 
Un�vers�tet� PTE-n�n (Pearson İng�l�s d�l� test�) 
�mtahan alt mərkəz� k�m� təsd�q olunub.

heyət� �şt�rak ed�b.

 

Beynəlxalq sert�fikat alan tələbələr�n s�yahısı

Tərcümə (İng�l �s d�l �), Sos�al �ş, Mal�yyə, 
Mühas�bat uçotu və Dünya �qt�sad�yyatı �xt�sasları 
üzrə təhs�l alan   tələbələr�m�z PTE (Pearson Test 
of  Engl�sh) tərəfindən təşk�l olunan �mtahanda 
müvəffəq�yyət əldə edərək beynəlxalq d�l 
sert�fikatını almağa na�l olublar. Danışıq və yazı 
olmaqla �k� mərhələdən �barət olan �mtahanda 
�şt�rakçıların Intermed�ate (CEFF B1)  səv�yyəs� 
üzrə b�l�k və bacarıqları yoxlanılıb. Tələbələrə 
Intermed�ate (CEFF B1) səv�yyəs� üzrə PTE d�l 
sert�fikatları Xar�c� d�llər kafedrasının müd�r� 
Sam�rə Məmmədova tərəfindən təqd�m olunub.

  - N�gar Rəh�mova , Tərcümə (İng�l�s d�l�), III kurs 
  - Nurlan Vəl�zadə, Tərcümə (İng�l�s d�l�), II kurs 
  - İslam Ş�rəl�yev, Tərcümə (İng�l�s d�l�), II kurs 
  - Qoşqar Əhmədov, Mühas�bat uçotu, II kurs
  - Hüseyn Şahbazlı, Mühas�bat uçotu, II kurs
  - Ayaz M�rzəyev, Mal�yyə, III kurs
  - N�cat Zeynalov, Mal�yyə, III kurs
  - Nad�r Vəl�zadə, Dünya �qt�sad�yyatı, II kurs

Tələbələrimiz beynəlxalq dil sertifikatı aldı 

Tələbəmiz  elmi seminarda məruzə ilə çıxış edib  

Tədb�rdə un�vers�tet�n Tərcümə �xt�sası üzrə 
təhs�l alan tələbələr� və Xar�c� d�llər kafedrasının 

PTE Academ�c (Pearson Test of Engl�sh) 
�mtahanının tələbələr üçün təqd�matını dünyanın 
nüfuzlu “Pearson” tədr�s və təl�m ş�rkət�n�n 
Azərbaycandakı tərəfdaşı “Oxbr�dge” Təhs�l 
Mərkəz�n�n Tədr�s h�ssə müd�r� Xəyalə Heydərova  
aparıb.

 ”PTE Academic” imtahanının təqdimatı

Lay�hə AMEA-nın müxb�r üzvü, Azərbaycan 
Un�vers�tet�n�n professoru, Əməkdar elm xad�m� 
Kamran Əl�yev�n rəhbərl�y�ndə həyata keç�r�l�r. 

F�lolog�ya (Azərbaycan d�l� və ədəb�yyatı) �xt�sası 
üzrə təhs�l alan IV kurs tələbəm�z Afaq Aslanova 
“Lahıc əsl folklor məkanıdır” mövzusunda elm� 
sem�narda məruzə �lə çıxış ed�b. “Lahıcın folklor 
yaddaşı” adlı məruzə Lahıcın təb�ət�, tar�x� 
keçm�ş�, adət-ənənələr�, yet�şd�rd�y� görkəml� 
şəxs�yyətlər və elm xad�mlər�nə həsr olunub.  
Tədb�r  Beynəlxalq Mətbuat Mərkəz�ndə 
z�yalıların, QHT nümayəndələr� və tələbələr�n 
�şt�rakı �lə  “Azsaylı xalqlara məxsus folklor 
nümunələr�n�n təbl�ğ�nə həsr olunan konfransın 
keç�r�lməs�” lay�həs� çərç�vəs�ndə baş tutub. 
Lay�hə Azərbaycan Respubl�kasının Prez�dent� 
Yanında Qeyr�-Hökumət Təşk�latlarına Dövlət 
Dəstəy� Şurasının mal�yyə dəstəy� �lə “Folklorun 
və Ədəb�yyatın İnk�şafına Yardım” İct�ma� B�rl�y� 
tərəfindən həyata keç�r�l�r. Məqsəd azsaylı 
xa lq la ra  məxsus  fo lk lo r  nümunələr �n �n 
toplanılması, tədq�q� və gələcək nəs�llərə 
çatdırılmasıdır.



Məhəmmədəli 
Rzayev

2018-c� �ldən Sumqayıt Apellyas�ya Məhkəməs�n�n hak�m�d�r.

2003-2013-cü �llərdə Bakı Şəhər� Qaradağ Rayon Məhkəməs�n�n məsləhətç�-dəftərxana müd�r�, böyük 
məsləhətç�s�, böyük mütəxəss�s-dəftərxana müd�r� vəz�fələr�ndə çalışıb.

Məhəmmədəl� Əsəd oğlu Rzayev 1979-cu �ldə Bərdə rayonunda anadan olub. 

2000-c� �ldə buranı b�t�rərək bakalavr dərəcəs� alıb.

2013-2018-c� �llərdə Lənkəran Rayon Məhkəməs�n�n hak�m� vəz�fəs�n� �cra ed�b.

1996-cı �ldə Azərbaycan Un�vers�tet�n�n Hüquqşünaslıq �xt�sasına qəbul olub, 

Hüquqşünaslıq, bakalavriat, 2000

Sumqayıt Apellyas�ya Məhkəməs�n�n 
hak�m�
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MƏZUNLARIMIZ

Məlahət 
Axundova

Azərbaycan Un�vers�tet�
Baş metod�st

Məlahət Aydın qızı Axundova 1976-cı �ldə Bakı şəhər�ndə anadan olub.

1993-c� �ldə Azərbaycan  Un�vers�tet�n�n “Bank �ş�n�n təşk�l�” �xt�sasına qəbul olub. 
1993-cü �ldə Azərbaycan Un�vers�tet�n�n nəzd�ndə Human�tar l�sey� fərqlənmə �lə b�t�r�b.

1997-c� �ldə həm�n �xt�sası fərqlənmə d�plomu  �lə b�t�rərək bakalavr dərəcəs� alıb.
Əmək fəal�yyət�nə 2006-c� �ldə Azərbaycan Un�vers�tet�n�n Kadrlar şöbəs�ndə �nspektor olaraq başlayıb. 
2007-2017-c� �llərdə Tələbə şöbəs�ndə metod�st olaraq �şləy�b.
2017-c� �ldən Tələbələrlə �ş şöbəs�ndə baş metod�st vəz�fəs�ndə çalışır.

Bank işinin təşkili, bakalavriat, 1997
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Hikmət Aslanov

Hikmət Qeyrət oğlu Aslanov 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
2003-cü ildə 115 saylı orta məktəbi bitirib, Azərbaycan Universitetinin 
Hüquq ixtisasına qəbul olub. 2007-ci ildə həmin ixtisası bitirərək 
bakalavr dərəcəsi alıb.
Əmək fəaliyyətinə 2006-cı ildə Gilan Holdinqin hüquq şöbəsinin 
hüquqşünası olaraq başlayıb. 2008-2013-cü illərdə Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsinin İstintaq şöbəsinin müstəntiqi 
vəzifəsində çalışıb. 2013-cü ildən Fövqəladə Hallar nazirinin 
köməkçisidir.

Hüquq, bakalavriat, 2007

Fövqəladə Hallar Naz�rl�y� 
Naz�r köməkç�s�

Səyavuş Əlizadə

“Eko Park: Ekolj� Tədq�qatlar Mərkəz�” İct�ma� B�rl�y�
İct�ma�yyətlə əlaqələr üzrə mütəxəss�s

“Xəzər” Etno-Bəd�� Muzey-Qalereyanın təs�sç�s�

2005-ci ildə 124 saylı orta məktəbi bitirib, Azərbaycan Universitetinin “İqtisadiyyatın Hüquqi Tənzimlənməsi” 
ixtisasına qəbul olub. 2009-cu ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Tələbə ikən Universitetin YAP 
Gənclər Təşkilatının, TGT-nin sədri, eyni zamanda Nəsimi rayon YAP İdarə Heyətinin üzvü, “Dünya Gənclərinin 
Alyansı” İctimai Birliyinin sədri olub.
Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrının Bədii quruluş hissəsinin müdiri, “Bakıelektrikşəbəkə ASC”-nin Buzovna 
üzrə İnformasiya mühəndisi, “Qala” Dövlət-Tarix Etnoqrafiya Qoruğunun kütləvi tədbirlərin təşkili üzrə 
mütəxəssisi, Zirə Mədəniyyət Mərkəzi Eko-Parkın Baş mütəxəssisi vəzifələrində işləyib. 2017-ci ildən “Eko-
Park: Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi” İctimai Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi vəzifəsində çalışır.
2001-ci ildən Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin, 2006-cı ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının, 2009-cu ildən 
Azərbaycan Filotelistlər İttifaqının, 2018-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. “Şağan və şağanlılar” 
adlı ilk elmi-publisistik, “Bakılı belə danışır: Bakı ləhcəsi” adlı elmi-populyar kitabları çapdan çıxıb.
2015-ci ildə Xəzər rayonu, Şağan Bələdiyyəsinin üzvü seçilib. Hüquq və Hümanitar məsələləri üzrə daimi 
komissiyanın sədridir.

Səyavuş Teymur oğlu Əlizadə 1988-ci ildə Bakı şəhəri Şağan kəndində anadan olub.

2016-ci ildə topladığı kolleksiyalar əsasında şərti adı “Xəzər” olan ölkədə ilk Etno-Bədii Muzey-Qalereyanı təsis 
edib.

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, bakalavriat, 2009
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MƏZUN XƏBƏRLƏRİ

Azərbaycan Un�vers�tet� vakans�yalarda 
öz məzunlarına öncəl�k ver�r

Azərbaycan Un�vers�tet�ndə �nsan resurslarının 
�darə ed�lməs� strateg�yasının ana xətlər�ndən b�r�n� 
elan olunan vakans�yalarda un�vers�tet�n öz 
məzunlarına öncəl�k ver�lməs� təşk�l ed�r. Bu zaman 
al� təhs�l müəss�səs�n� vəz�fəyə uyğun, lay�ql� və 
peşəkar kadrlarla təm�n etmək pr�ns�p� gözlən�l�r. 
Bu �st�qamətdə aparılan səmərəl� �şlər�n nət�cəs� 
olaraq onlarla məzun un�vers�tetdə �şlə təm�n 
olunub, müəll�m k�m� fəal�yyət göstər�r, struktur 
bölmələrdə müxtəl�f vəz�fələrdə çalışırlar.  
Onlardan 1 nəfər� rektor köməkç�s�, 1 nəfər� dekan 
müav�n�, 2 nəfər� dekan köməkç�s�, 1 nəfər� şöbə 
müd�r�, 1 nəfər� müd�r köməkç�s�, 1 nəfər� 
hüquqşünas köməkç�s�, 4 nəfər� mütəxəss�s, 1 
nəfər� baş metod�st, 1 nəfərı aparıcı mühas�b, 1 
nəfər� tyutor, 2 nəfər� �sə laborantdır. Baş 
müəll�mlər�n sayı 3, müəll�mlər�n sayı �sə 9-dur. 
Azərbaycan Un�vers�tet�ndə �şləyən məzunlarımız:
џ Ülv�yyə Ş�r�nova, baş müəll�m (Beynəlxalq 

�qt�sad� Münas�bətlər, bakalavr�at 1995, 
mag�stratura 2001)

џ Elç�n Cəfərov, mon�tor�nq üzrə mütəxəss�s 
(Beynəlxalq �qt�sad� münas�bətlər, bakalavr�at 
1995, mag�stratura 1999)

џ Sev�nc Eyvazova, müəll�m (Beynəlxalq �qt�sad� 

џ Ruhəng�z Əl�yeva, baş müəll�m (Beynəlxalq 
�qt�sad� münas�bətlər, bakalavr�at 1995, 
mag�stratura 1999)

əlaqələr, bakalavr�at 1995)

џ Məlahət Axundova, baş metod�st (Bank �ş�n�n 
təşk�l�, bakalavr�at 1997)

џ Fat�mə Məhərrəmova, dekan köməkç�s� 
(Mal�yyə və kred�t, bakalavr�at 2012)

џ Gülüş Mustafayeva,  müəl l �m ( İqt �sad�  
k�bernet�ka, bakalavr�at 2010) 

џ Əsmər Nüsrətl�, tyutor (Xar�c� ölkə xalqlarının 

џ Xəyalə Əl�yeva, baş müəll�m (Xar�c� ölkə 
xalqlarının ədəb�yyatı, mag�stratura 2010)

џ Könül Məmmədova, müəll�m (Xar�c� ölkə 
xalqlarının ədəb�yyatı, mag�stratura 2010)

џ Vüqar Bağırlı, müəll�m (Beynəlxalq hüquq, 
bakalavr�at 1997, mag�stratura 1999)

џ Venera Qən�yeva, şöbə müd�r� (Azərbaycan 
ədəb�yyatı, mag�stratura 2011)

џ Gülnar  Rzayeva,  müəl l �m (F � lo log�ya, 
mag�stratura 2011)

џ Ləman Qas ıml ı ,  müəl l �m ( İng � l � s  d � l � , 
mag�stratura 2011)

џ Gülçöhrə Qəd�rova, müəll�m (İng�l�s d�l�, 
mag�stratura 2012)

џ Günay İsmayılova, dekan müav�n�, (İng�l�s d�l�, 
mag�stratura  2012)

џ Səbahət Hacıyeva, müəll�m (İng�l�s d�l�, 
mag�stratura 2010)

џ Elv�n Nurməmmədov, müəll�m (Dövlət və 
bələd�yyə �darəetməs�, bakalavr�at 2014)
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џ Azər Əl�yev, aparıcı mühas�b (Mal�yyə və 
kred�t, bakalavr�at 2012)

ədəb�yyatı, mag�stratura 2014)

џ İsa Hüseynov, dekan köməkç�s� (MBA, 2016)

џ Aytən Əsədova, karyera üzrə mütəxəss�s 

џ Tural Səl�ml�, market�nq üzrə mütəxəss�s 
(Mal�yyə, bakalavr�at 2016)

џ Təhm�nə Novruzlu, �ct�ma�yyətlə əlaqələr üzrə 
mütəxəss�s (Jurnal�st�ka, bakalavr�at 2015)

џ Leyla Sarıvəll�, rektor köməkç�s� (D�lşünaslıq, 
mag�stratura 2016)

(Dünya �qt�sad�yyatı, bakalavr�at 2016)
џ Həq�qət Dadaşova, hüquqşünas köməkç�s� 

(Sos�al �ş, bakalavr�at 2018)

џ Yasəmən Kər�mova, laborant (Amer�ka 
ədəb�yyatı, mag�stratura II kurs)

џ Mehparə Cəfərova,  laborant  (Dünya 
�qt�sad�yyatı, bakalavr�at 2018)

џ Afiq Nad�rov,  müd�r  köməkç�s �  (Tar �x 
müəll�ml�y�, bakalavr�at 2017, Azərbaycanın 
yen� və ən yen� tar�x�, mag�stratura II kurs)

Məzunlarımız “Oxbr�dge Academy”də 
�şə başlayıb

Azərbaycan Un�vers�tet�n�n məzunları dünyanın 
nüfuzlu tədr�s və təl�m ş�rkət� “Pearson”ın 
Azərbaycandakı nümayəndəs�, eyn� zamanda 
Azərbaycan Un�vers�tet�n�n yerl� tərəfdaşlarından 
olan  “Oxbr�dge Academy” ümum� təhs�l 
müəss�səs�ndə �şə qəbul ed�l�blər. 
B�znes və �qt�sad�yyat fakültəs�n�n məzunları 
Turan Nurməmmədova (Dünya �qt�sad�yyatı) və 
Elv�ra Sey�dova (Menecment), Human�tar fənlər 
fakültəs�n�n məzunu F�dan Əl�yeva (Tərcümə - 
İng� l �s  d � l � )  �şə  qəbul  proses�n �n  bütün 
mərhələ lər �n �  uğur la  keçərək bu təhs� l 
müəss�səs�ndə müəll�m köməkç�s� olaraq �şə 
başlayıblar. 

Onların �ş həyatındakı �lk uğurlu addımlarının 
arxasında Azərbaycan Un�vers�tet� Karyera 
Mərkəz�n�n böyük dəstəy� var. Belə k�, məzunları 
da�m d�qqət mərkəz�ndə saxlayan mərkəz, al� 
təhs � l  müəss �səs �n �n  karyera  p lan lama 
strateg�yasına uyğun olaraq onları b�l�k və 
b a c a r ı q l a r ı n a  u y ğ u n  v a k a n s � y a l a r a 
yönlənd�rməklə �ş həyatına çıxışlarını dəstəkləy�r.  
Karyera mərkəz� tərəfindən davamlı olaraq 
tələbələrə daha aşağı kurslardan karyera 
planlama fikr�n�n aşılanması və onların �ş 
dünyasına hazırlanması, məzunların məşğulluq 
problemlər�n�n həll� �st�qamət�ndə təşk�lat� və 
maar�flənd�rmə tədb�rlər� həyata keç�r�l�r. 





Ünvan: AZ1007, Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi, 71
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