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Bu ilin əvvəllərindən başlayaraq Xəzər Univer-
sitetində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubi-
leyinə həsr olunmuş müxtəlif tədbirlər - şahmat 
yarışı,  şeir müsabiqəsi, muzeylərə və Bayraq Mey-
danına ekskursiyalar təşkil edilmişdir. 

Silsilə tədbirlərin davamı olaraq mayın 10-da 
universitetin “Dünya”  konsert salonunda bu şanlı 
yubileyə və Gül bayramına həsr olunmuş tədbir ke-
çirildi. Tədbirdə tələbələr və müəllimlər, müharibə 
veteranları, universitetin prorektoru Rafiq Əhmə-
dov, İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin dekanı 
İnqilab Əhmədov, Miniatür Kitab Muzeyinin 
direktoru Zərifə Salahova, rəssam Ümid Cümşü-
dov, Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş id-
man yarışlarının çempionları olan tələbələrimiz Ra-
min Mehrəliyev və Elvin Mustafayev iştirak edir-
dilər. U. Cümşüdovun əsərlərindən və Miniatür Ki-
tab Muzeyinin eksponatlarından ibarət sərgilər nü-
mayiş olunurdu.Yubiley tədbiri Ulu Öndərə həsr 
olunmuş filmin nümayişi ilə başlandı. Sonra İ. Əh-
mədov çıxış edərək,  dahi rəhbərin həyat və fəaliy-
yətinə aid mühüm məqamları iştirakçıların nəzərinə 
çatdırmışdır.

     Z. Salahova Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini da-
nışdı. “Şeir müsabiqəsi”- nin qalibi Fidan Səfərova 
xalq şairi Zəlimxan Yaqubun Heydər Əliyevə həsr et-
diyi “Doğuluş” şeirini söylədi.  U. Cümşüdova  Xə-
zər Universitetinin hədiyyəsi təqdim olundu. Rəssam 
əsərlərindən birini xatirə olaraq Xəzər Universitetinə 
hədiyyə etdi.  

Tədbirdə Nanə Kələntərlinin rəhbərliyi ilə İq-
tisadiyyat və menecment fakültəsinin birinci kurs tə-
ləbələrinin güllərin faydası və onlar haqqında olan əf-
sanələr barədə hazırladıqları səhnəciklər bayrama xü-
susi rəng qatdı. 

Bayram tədbiri  “Dünya” məktəbi şagirdlərinin 
təqdim etdiyi rəqs və universitetin müəllimi Səbinə 
Minasazovanın rəhbərliyi ilə qızlardan ibarət rəqs 
qrupunun çıxışı ilə sona çatdı. 

                          
                               ***
Mayın 10-da Xəzər Universitetində “Azər-

baycan gəncliyinin formalaşmasında Heydər 
Əliyevin rolu” mövzusunda konfrans keçiril-
mişdir. (Mətn  səh.  25-də)
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O, Çin mədəniyyətinin dünyaya tanıdılmasında, 
Çinin digər ölkələrlə mədəni, iqtisadi və elmi əlaqələr 
qurmasında Konfutsi institutlarının çox böyük rola 
malik olduğunu vurğuladı və BDU Konfutsi İnstitutu-
nun Xəzər Universiteti Filialına bu sahədə uğurlar ar-
zuladı. 

Səfir  Xun Tsuyin Xəzər Universitetində Çin dili və 
mədəniyyətinə olan marağın əhəmiyyətini vurğuladı və 
bunun iki ölkə arasındakı çoxsahəli əməkdaşlığa böyük 
müsbət təsiri olduğunu bildirdi. BDU Konfutsi İnsti-
tutunun direktorları – Oqtay Cəlilbəyli və Hu Fənxuanın 
çıxışlarından sonra Xəzər Universiteti ilə BDU Konfutsi 
İnstitutu arasında ikitərəfli müqavilə imzalandı. 

Daha sonra qonaqlar Çin mədəniyyətinin müxtəlif 
atributlarından –  xəttatlıq,  təsviri incəsənət  və digər əl 
işləri nümunələrindən ibarət sərgi ilə tanış oldular, Xə-
zər Universitetinin tələbələrindən ibarət rəqs qrupunun 
ifasında  Çin milli rəqsini izlədilər və gitaranın müşa-
yiəti ilə tələbələrimizin ifa etdikləri Çin milli mahnı-
larını dinlədilər. 

Tədbirin ikinci hissəsi BDU Konfutsi İnstitutunun 
Xəzər Filialı üçün yaradılmış mərkəzdə davam etdi. 
Mərkəzin açılış mərasimində lenti birlikdə kəsən 
professor Hamlet İsaxanlı və səfir Xun Tsuyin digər 
iştirakçılarla birlikdə Konfutsi İnstitutunun müəllim 
heyəti tərəfindən tədris olunan Çin dili dərsinin bir 
hissəsini dinlədilər. Tədbirin sonunda xatirə şəkilləri 
çəkildi.

Aprelin 17-də Xəzər Universitetində Çin Xalq 
Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Xun Tsuyinin iştirakı ilə BDU-nun 
Konfutsi İnstitutunun Xəzər Universiteti Filialının 
açılış mərasimi və bu mərasimlə əlaqədar  “Çin mədə-
niyyəti günü” keçirildi. Xəzər Universiteti Şərq dilləri 
və din araşdırmaları departamenti və Konfutsi 
İnstitutunun birgə əməkdaşlığı ilə hazırlanmış tədbir 
Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlının açılış nitqi ilə başladı. H. İsaxanlı Çinin 
dünya mədəniyyətindəki tarixi rolu, onun son dövr-
lərdə dünya iqtisadiyyatının aparıcı güclərindən birinə 
çevrilməsi, Çin və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin 
tarixi və əhəmiyyəti haqqında, həmçinin, Çin dili və 
mədəniyyətinin qloballaşan dünyadakı yerindən 
danışdı. 

  FİLİALI  AÇILDI

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ 

 KONFUTSİ  İNSTİTUTUNUN



5318 May  2013

Aprelin 19-da Bresser Eurasia şirkətinin (Ba- texnologiyalar mərkəzlərinin universitet ilə birgə iş 
kıda relokasiya işlərini görən Niderlandın tanınmış perspektivlərini müzakirə etdilər. 
şirkəti) prezidenti Leon Sveyxers, Niderlandın İns- Görüşdə Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektorun 
titutional Business Development qurumunun İcraçı assistenti Maya Muxuradze  universitet haqqında 
direktoru, Xəzər Universitetinin məzunu Elnur ümumi məlumat verdi. Sonra  İnnovasiya mər-
Əliyev, Lommel (Belçika) və Berqeyk (Niderland) kəzinin direktoru Ayna Yusubova universitetin 
şəhərlərinin merləri - Piter Vanvelthoven və Driek texnoparkı haqqında çıxış elədi. Görüşdə 
van de Vodevoortun (həm də Niderland Kralıçası universitetin prorektorları Məhəmməd Nuriyev və 
Beatriksin sözcüsüdür) Xəzər Universitetində olub, Rafiq Əhmədov, Təhsil fakültəsinin dekanı Elza 
universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Səmədova, Keyfiyyətin təminatı mərkəzinin 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı ilə direktoru Lyudmila Sotova, və On3 şirkətlər qrupu-
görüşdülər. Onlar Niderland və Belçikanın yüksək nun direktoru Aydın Əhmədzadə  iştirak edirdilər. 

NİDERLAND    
VƏ

BELÇİKADAN

OLAN  QONAQLAR  “XƏZƏR”DƏ

Mayın 10-da Xəzər Universitetinin Karyera 
Mərkəzi tələbələr üçün “İxtisas təcrübəsi”  təlim 
keçirdi.  Təlimçi Bakı Dillər və Biznes Məktə-
binin direktoru Toğrul Ələkbərov idi. Təlimdə 
tələbələrə təcrübənin mahiyyəti,  ixtisas təcrü-
bəsi qazanmağın əhəmiyyəti və yolları, peşəkar-
lığa nail olmağın üsulları və s. mövzular haq-
qında ətraflı məlumat verildi. Tələbələri maraq-
landıran suallar geniş şəkildə izah olundu.

“İXTİSAS  TƏCRÜBƏSİ”  MÖVZUSUNDA  TƏLİM
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Aprelin 20-də  Xəzər Universitetində Startup üçün keçiriləcək təlimlər haqqında geniş məlumat 
Azərbaycan layihəsi çərçivəsində developerlərin,  verdi. O, həmçinin, yekun təqdimat mərasiminin və 
proqramçıların və digər İT mütəxəssislərin,  finalçıların investorlarla görüşlərinin iyunun 
ekspertlərin və startupçuların toplantısı keçirildi. sonlarında  keçiriləcəyini diqqətə çatdırdı. 
Startup Azərbaycan Layihəsinə Rabitə və İnfor- Toplantıda konkret bir Startup - Kinotap 
masiya Texnologiyaları nazirliyi dəstək verir. layihəsinin ərsəyə gəlməsi ilə bağlı təqdimat  oldu. 
Layihənin baş sponsoru Bakcell şirkətidir. Layihənin komanda üzvləri Amid Quliyev, Şaiq 
Microsoft, İnfipro şirkətləri də Startup Azərbaycanın Muradov, Sadiq Muradov və Rəşid Səfərov layihənin 
sponsorlarıdır. ideyası və texniki-texnoloji xüsusiyyətləri, İnternet 

Startup Azərbaycan Təşkilat Komitəsinin üzvü, bazarındakı yeri və gələcək inkişaf  perspektivləri 
AİF-in prezidenti Osman Gündüz tədbiri açaraq, haqqında məlumat verdilər.
Startup Azərbaycan Layihəsinin  əsas məqsədləri, Sonda təqdimatçılar və Startup Azərbaycan  TK 
layihə çərçivəsində hazırda davam edən müsabiqə üzvləri Osman Gündüz, Ülvi Aslanov, Ayaz Quliyev, 
qaydaları, bu layihə çərçivəsində həyata keçiriləcək Rəşad Əliyev toplantı iştirakçılarını maraqlandıran 
tədbirlər, Startup Weekend  tədbirləri və startupçular sualları cavablandırdılar.

Xəzər Universitetinin Tələbə 
məclisi və Karyera mərkəzinin birgə 
təşkilatçılığı ilə aprelin 20-də tələbə-
lər arasında bilik yarışı keçirildi. 

Məntiq və dünyagörüşünün yoxla-
nılmasına  əsaslanan yarış 3 mərhələ-
dən ibarət idi. Yarışda 3 komanda 
iştirak edirdi. Onlardan 2-si növbəti 
tura vəsiqə qazandı.

Birinciliyi qazanan komanda  ku-
bok və sertifikatla təltif olundu. İkinci 
yeri tutan komandaya sertifikat veril-
di. 

BİLİK  YARIŞI 
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Aprelin 23-də Xəzər Universitetinin 
Mərkəz kampusunda universitetin ənənəvi 
“Elm və Sənət Məclisi”nin 57-ci məşğələsi ke-
çirildi. Bu dəfəki məşğələ şərqşünas alim 
Teodor Şumovskinin 100 illiyinə həsr edil-
mişdi. Tədbiri Xəzər Universitetinin təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri pro-
fessor Hamlet İsaxanlı açdı. 

H.İsaxanlı məclisə toplaşanları – alimləri, 
doktorant və tələbələri, qonaqları salamlayaraq 
onlara “Elm və Sənət Məclisi” haqqında 
məlumat verdi. Bildirdi ki, bugünkü tədbir 
böyük şərqşünas alim T. Şumovskinin elmi və 
ədəbi fəaliyyətinə Azərbaycan ictimaiyyətinin 
verdiyi yüksək dəyər kimi qiymətləndiril-
məlidir. H.İsaxanlı T. Şumovskinin həyat və 
yaradılıcılığı haqqında geniş məlumat verdi. 
Qeyd etdi ki, bugünkü  məclisdə polyak əsilli 
Azərbaycan vətəndaşları da işttirak edirlər. O,  
T. Şumovskinin elmi fəaliyyəti haqqında 
məruzə etmək üçün sözü AMEA Tarix İns-
titutunun əməkdaşı, professor Nərgiz Axundo-
vaya verdi. N.Axundova T.Şumovskinin elmi 
fəaliyyətindən, onun şair kimi yaradıcılığından 
danışdı. Məclisə toplaşanlar Teodor Şumovski-
nin həyat və yaradılıcılığına həsr edilmiş sənəd-
li filmə tamaşa etdilər. Filmdən sonra müzakirə-
lər davam etdirildi. Müzakirələrdə H. İsaxanlı, 
Solmaz Tohidi (AMEA-nın Şərqşünaslıq İnsti-
tutu), Rəşad Rüstəmov (“Zerkalo” qəzeti), Yuri 
Məmmədov (tədqiqatçı, Şumovskinin tələbəsi), 
Olqa Makavelskaya (“Poloniya” Polşa Cəmiy-
yətinin sədri) və digərləri çıxış etdilər. Sonda xa-
tirə şəkilləri çəkildi.
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AZƏRBAYCAN  ŞİRKƏTİNİN  TƏQDİMATI

Aprelin 25-də  Xəzər Universitetində Kompüter 
elmləri departamenti və Karyera mərkəzinin dəstəyi 
ilə Microsoft Azərbaycan şirkətinin “Microsoft 
təhsildə” təqdimatı keçirilmişdir.

Microsoft Azərbaycan şirkətinin nümayəndəsi 
Emin Axundov şirkət haqqında məlumat  verərək, 
Microsoftun məhsullarının təhsildə istifadə olun-
masından, tələbələrin  müəyyən proqramlardan 
pulsuz istifadə etmək imkanlarından və informasiya 
texnologiyaları sahəsində yeni perspektivlərdən  
danışdı. Sonda Emin Axundov tələbələri maraqlan-
dıran suallara cavab verdi. 

 Aprelin 30-da  Xəzər Universitetinin 
Miqrasiya araşdırmaları mərkəzi Beynəlxalq 
Miqrasiya Təşkilatı (BMqT) ilə birlikdə 
Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin tələ-
bələri üçün “Təhsil vasitəsilə  insan alverinin 
qarşısının alınması ilə bağlı maarifləndirmənin 
gücləndirilməsi” mövzusunda” təqdimat təşkil 
etdi. Təqdimatda BMqT-nin  Proqram koordi-
natoru Səltənət Məmmədova təşkilatın həyata 
keçirdiyi layihələr haqqında məlumat verdi. 
“Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım Birliyinin 
sədri Mehriban Zeynalova insan alverinin 
səbəbləri, formaları və insan alveri ilə mübari-
zə tədbirləri  haqqında çıxış etdi. Tədbirin so-
nunda insan alverinə qarşı mübarizədə maarif-
ləndirmə tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsə-
dilə çəkilmiş film nümayiş etdirildi və müzaki-
rələr aparıldı.

İNSAN  ALVERİNƏ  

QARŞI 

MAARİFLƏNDİRMƏ
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NDU
“Xəzər Xəbər”in 

NDU
bürosu

Aprelin 30-da Naxçıvan Dövlət Universitetinin tarixində Naxçıvan Dövlət Universitetinin özünə-
Elmi Şurasının növbəti iclası keçirildi. Elmi Şura məxsus yeri və rolu vardır.
sədrinin müavini, universitetin tədris işləri üzrə pro- Universitetin yaradıcılarından olan
rektoru, dosent Seyid Surə iclası açaraq, Naxçıvan 
Dövlət Universitetinin rektoru, akademik İsa Həbi-  Azərbaycan tarixi kafedrasının mü-
bbəylinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının diri, tarix elmləri doktoru, dosent Zəhmət Şahverdi-
vitse-prezidenti seçilməsi, barədə məlumat verdi. Se- yev, universitetin “Qeyrət” nəşriyyatının direktoru, 
yid Surə qeyd etdi ki, 16 oktyabr 1996-cı il tarixdən tarix üzrə fəlsəfə doktoru, şair-publisist Vaqif Məm-
Naxçıvan Dövlət Universitetində rektorluq fəaliy- mədov və digərləri çıxış edərək akademik, millət və-
yətinə başlayan akademik İsa Həbibbəylinin milli kili İsa Həbibbəyli haqqında xoş ürək sözlərini bil-
elmin, təhsilin inkişafında, dünya standartları dirdilər, ona bundan sonrakı elmi-ictimai fəaliyyə-
səviyyəsində modern universitet yaratmaqda əvəz- tində uğurlar arzuladılar. 
siz xidmətləri var. Sonda alademik İsa Həbibbəyli Naxçıvan Dövlət 

Sonra 17 il universitetin rektoru işləmiş akademik Universitetinin onun taleyinin ayrılmaz hissəsi ol-
İsa Həbibbəylinin hesabatı dinlənildi. Hesabatda duğunu, doğma kollektivini unutmayacağını, dövlə-
qeyd olundu ki, nəinki regionda, bütün Azərbaycan- tin və xalqın böyük etimadını doğrultmağa çalışaca-
da cəmiyyət həyatının inkişafında, milli təhsil ğını bildirdi.  

 professor, 
filologiya elmləri doktoru, Prezident təqaüdçüsü Ya-
vuz Axundlu,

ELMİ  ŞURANIN    

İCLASI
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bərlərinin, qiymətləndirmə üzrə ekspertlərin və tədqi-
qatçıların diqqətinə çatdırılacaq. 

Xəzər Universiteti  bu önəmli və məsuliyyətli layi-
hənin Azərbaycanın təhsil təcrübəsində ilk dəfə olduğu-
nu nəzərə alaraq, beynəlxalq qurumların əməkdaşlığına 

Xəzər Universiteti  son illərdə beynəlxalq layihə-
müraciət etmiş və qiymətləndirmə sahəsində tanınmış 

lərlə yanaşı, Təhsil Nazirliyinin sifarişçisi olduğu, Dün-
CİTO GROUP təşkilatı ilə təlim materiallarının və tə-

ya Bankının maliyyələşdirdiyi layihələrə də qoşulmuş, 
limçilərin hazırlanması barədə müqavilə bağlamışdır.  

onlardan bəziləri uğurla həyata keçirilmiş və bəziləri  
Təqdimatda Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direk-

hazırlıq mərhələsindədir. 
torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 

Aprelin 25-də Xəzər Universitetində   “İdarəetməyə 
İsaxanlı layihənin təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilmə-

dair qərarların verilməsi üçün şagirdlərin qiymətləndir-
sindəki önəmindən danışaraq,  bu layihənin maariflən-

mə nəticələrindən və monitorinq tədqiqatlarından isti-
dirməyə xidmət etdiyini, cəmiyyətdə və beynəlxalq 

fadə” üzrə təlim kursu layihəsinin təqdimatı keçirildi. 
müstəvidə təhsil sisteminə etimadı artıracağını xüsusilə 

Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə keçiriləcək təlimlərdə təh-
qeyd etdi. 

silin dövlət, rayon, məktəb səviyyəsində idarə olunma-
Təhsil fakültəsinin dekanı və layihə rəhbəri fəlsəfə 

sında şagird nailiyyətlərinin təhlil edilməsi və bu 
doktoru Elza Səmədova layihənin  məqsədi, təlim proq-

təhlillər əsasında təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilmə-
ramı, layihənin  iş planı və təlimçi hazırlığı ilə əlaqədar 

sinə dair qərarların verilməsi məsələləri araşdırılacaq, 
geniş məlumat verdi.

bu sahədəki ən yaxşı beynəlxalq təcrübələr təhsil rəh-

YENİ  TƏLİM  KURSU  LAYİHƏSİNİN 

 TƏQDİMATI

Aprelin 29-da Türkiyənin Okan Universitetinin 
prorektoru professor  Enar Tunç və Beynəlxalq ofis 
direktoru Zeynep Siper Xəzər Universitetində oldu-
lar. Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxan-
lı qonaqları qəbul etdi. Sonra prorektorlar Məhəm-
məd Nuriyev və Rafiq Əhmədova, rektor assistenti 
İsaxan İsaxanlı, Magistratura, doktorantura və elmi 
işlər bölməsinin müdiri  Eldar Şahgəldiyev, dekanlar 
Siyavuş Azakov, Cabir Xəlilov, Elza Səmədli və İc-
timai əlaqələr və media üzrə direktor Əlövsət Əmir-
bəylinin iştirakı ilə görüş keçirildi. Görüşdə iki uni-
versitet arasında 2013-cü ilin sentyabr ayından baş-
layan fəal tələbə mübadiləsi, Okan Universiteti və 
Xəzər Universitetinin birgə diplom layihəsi və digər 
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. 

Görüşdən sonra qonaqların şərəfinə ziyafət 
verildi. 

OKAN  UNİVERSİTETİNİN  
NÜMAYƏNDƏLƏRİ  “XƏZƏR”DƏ
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Xəzər Universitetinin Humanitar və sosial tələbələrin fəallığı və müəllimin maraqlı şərhləri ilə 
elmlər fakültəsində dosent Dilbər Zeynalovanın mövzu tam şəkildə əhatə olundu. Dərsi fakültənin 
“Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı: dekanı dosent Cabir Xəlilov və Azərbaycan dili və 
Əhməd Cavad – Cümhuriyyət şairi kimi” möv- ədəbiyyat departamentinin müdiri dosent Vurğun 
zusunda açıq dərsi keçirildi. Dərs Əhməd Cavadın Əyyub da dinlədilər.
sözlərinə Üzeyir Hacıbəylinin bəstələdiyi Azər- Dərsin aparılması və gedişi müəllimin iştirakı 
baycan Respublikasının himninin oxunması ilə ilə müzakirə edilərək, yüksək şəkildə hazırlanmış 
başlayaraq,  tələbələrin hazırladığı videomaterial- və nümunəvi dərs kimi qiymətləndirildi.
ların nümayişi ilə davam etdirildi. Dərsdə 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  AÇIQ  DƏRS

Aprelin 19-da “British School in Baku”(Bakı  
Britaniya Məktəbi)  tam orta innovasiyalar məktəbi 
və Britaniya Məktəblər Şurasının (COBİS) birgə 
təşkilatçılığı ilə Britaniya təhsil sisteminin üstünlük-
lərinin araşdırılması məqsədilə Ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Də-
yişən dünyada Britaniya təhsili” adlı beynəlxalq 
konfrans keçirildi. Konfransda Böyük Britaniya və di-
gər ölkələrin təhsil mütəxəssisləri, Azərbaycan Təh-
sil Nazirliyinin, dövlət və özəl universitetlərin, bu sa-
hədə çalışan QHT-lərin nümayəndələri iştirak edir-
dilər.

Konfransda yerli və xarici mütəxəssislərin geniş 
və maraqlı məruzələri dinlənildi. Konfransdan sonra  
Bakı Britaniya Məktəbində sinif idarəçiliyi, təhsildə 
qiymətləndirmə sistemi, xarici tələbələrin cəlb 
olunması, siniflərdə informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarından istifadə, kurikulum plan-
laşdırılması və s. bu kimi təhsillə bağlı on  mövzu 
seçıldi və seminarlarda müzakirə olundu. Seminarlar 
yerli müəllimlər, təhsil mütəxəssisləri və  xarici 
ekspertlər tərəfindən aparıldı.

Konfrans və seminarlarda Xəzər Universitetini 
universitetin müəlimi,   “Khazar Journal of Humani-
ties and Social Sciences” (“Xəzər Humanitar ve So-
sial Elmlər Jurnalı”) jurnalı baş redaktorunun kö-
məkçisi Xəyalə Məmmədova, “Dünya” məktəbindən 
müəllimlər Rəna Musayeva və Şəfəq Əbilova təmsil 
edirdilər.

“DƏYİŞƏN  DÜNYADA
  

BEYNƏLXALQ  KONFRANSDA

BRİTANİYA  TƏHSİLİ“ ADLI  
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 Mayın 4-də Tarix və arxeologiya departa-
mentinin təşkilatçılığı ilə Tarix və coğrafiya ix-
tisası üzrə təhsil alan  birinci kurs tələbələri 

oldular. Muzey Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər kabinetinin 18 aprel 1988-ci il tarixli qə-
rarı ilə Qala qəsəbəsinin tarixi hissəsində yara-
dılıb. Bu ərazidə 216 memarlıq və arxeoloji abi-
də qorunur. Bakı kəndləri arasında Qala kəndi 
həm tarixinə, həm də Abşeronun mədəni irsin-
də tutduğu yerinə görə seçilir. Tələbələr bura-
da açıq səma altında muzeyi, Qala mis qablar 
və əntiq əşyalar muzeyini və qoruq ərazisində-
ki möhtəşəm qalanı gəzdilər. Bələdçinin qoruq 
haqqında maraqlı məlumatlarını dinlədikdən 
sonra tələbələr xüsusi velosipedlərlə də qoruğu 
gəzdilər və sonra burada açıq havada    istira-
hət etdilər. 

Qoruğun direktoru Fikrət Abdullayev Xə-
zər Universitetinə Abşeron haqqında yazılmış 
“Naməlum Abşeron” adlı kitabını və “Azər-
baycanın paytaxtında və regionlarında 5 gün” 
adlı diskləri hədiyyə etdi. 

Qa-
la Arxeoloji - Etnoqrafik Muzey Kompleksində 

 KOMPLEKSİNDƏ

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  

 QALA  ARXEOLOJİ - ETNOQRAFİK  MUZEY 

Mayın 6-da Romanın Sapienza Universitetinin bir 
qrup əməkdaşı Xəzər Universitetində oldu. Onlar 
universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasını sədri professor Hamlet İsaxanlı və digər 
əməkdaşlarla görüşdülər. Görüşdə Sapienza və Xəzər 
universitetləri arasında gələcək əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə olundu.  Görüşdən sonra qonaqlar Xəzər 
Universiteti ilə tanış olub, laboratoriyalara baxdılar.

  “XƏZƏR”DƏ

SAPİENZA  UNİVERSİTETİNİN  

 ƏMƏKDAŞLARI
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Mayın 7-də  Xəzər Universitetinin tələbələri etnoqrafiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi Xaləddin 
Tarix və arxeologiya departamentinin təşkilatçılığı Xəlilli çıxış edərək, Ziya Bünyadovla bağlı xatirə-
ilə Nizami Kino Mərkəzində  Sovet İttifaqı lərini bölüşdü.
Qəhrəmanı,  akademik  Ziya Bünyadova həsr olun- Saytın kompüter işləri üzrə əsas yaradıcısı, 
muş saytın açılışında iştirak etdilər. Tədbir Ziya akademikin nəvəsi Ziya Bünyadov sayt haqqında 
Bünyadov haqqında hazırlanmış videoçarxın danışdı və tədbir iştirakçılarına saytın bölmələrini 
təqdimatı ilə açıldı. Tədbirin aparıcısı, AMEA-nın göstərdi. Sonra akademikin həyat yoldaşı Tahirə 
Şərqşünaslıq İnstitutunun Akademik Ziya Bünya- Bünyadova Ziya Bünyadov haqqında  xatirələrini 
dov muzey-kabinetinin elmi işçisi  Zemfira söylədi, tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılara  öz 
Qurbanova idi. Tədbirdə ilk çıxış edən AMEA-nın təşəkkürünü bildirdi.  Tələbələrimiz tədbiri maraq-
A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun direktor la izlədilər və sonda məşhur alimlərlə və  Tahirə xa-
müavini Cəbi Bəhrəmov akademiklə olan nımla xatirə şəkilləri çəkdirdilər. 
xatirələrini, akademiyada onunla bağlı baş verən Qeyd edək ki, sayt mayın 9-dan etibarən fəaliy-
maraqlı hadisələri danışdı və milli qəhrəman Babə- yət göstərməyə başlamışdır; bu isə təsadüfi tarix 
kin dünyaya tanıdılmasında  Ziya Bünyadovun bö- deyil, çünki Ziya Bünyadov hər zaman “Qələbə gü-
yük rolu olduğunu qeyd etdi.  AMEA-nın Arxeolo- nü”nü xüsusi qeyd edirdi və bu onun üçün böyük 
giya və Etnoqrafiya İnstitutunun Sovet dövrü bayramlardan biri idi. 

  AKADEMİK  ZİYA  BÜNYADOVA 

 HƏSR OLUNMUŞ SAYTIN  TƏQDİMATINDA 
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Xəzər Universiteti nəzdində fəaliyyət göstə- lisiyasının əməkdaşları ilə görüşüblər.  Bütün görüşlər  
rən Avrasiya Bilik Mərkəzi mayın 7-10-da Əfqanıstan iştirakçılar üçün çox əhəmiyyətli və faydalı olmuşdur. 
İslam Respublikası Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təlimlərin gedişində MSŞT-nin yeni  standartları, 
Təşəbbüsü (MSŞT) təşkilatının nümayəndələri üçün MSŞT hesabatlılığı, təsdiqləmə prosedurları və son 
Bakıda 4 günlük  səfər proqramı  təşkil edib. Səfər  zaman bu sahədə Əfqanıstanda meydana çıxan  prob-
çərçivəsində dövlət qurumları, hasilat sənayesi, аudit lemlər, MSŞT - nün inkişafı üçün kommunikasiya si-
şirkətləri və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərindən ibarət   yasəti üzrə təqdimatlar təklif edilib.
11 nəfərlik  ÇTQ (çoxtərəfli qrup) heyəti  üçün  Avra- İştirakçılar  Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru 
siya Bilik Mərkəzi “MSŞT: tamhüqüqlu statusa doğ- kəmərinin başlanğıc götürdüyü Sənqəçal terminalına 
ru” mövzusunda təlimlər keçirib. səfər edib, oradakı iş prosesi ilə əyani şəkildə tanış 

Azərbaycanda MSŞT-nin fəaliyyəti haqda da- olublar.
ha aydın məlumat almaq üçün  ÇTQ heyəti Dövlət Xüsusi təşkil olunmuş mədəni proqram və Bakı şəhəri 
Neft Fondu, ölkədə MSŞT hesabatlarının təhlilinə üzrə ekskursiya zamanı qonaqlar  tariximiz və  
məsul  “Moore Stephens”  audit şirkəti, BP neft şir- mədəniyyətimiz haqqında da  məlumat alıblar.
kəti, Azərbaycan İnterneşnl Mayninq Kompani 4 günlük proqramın sonuncu günü iştirakçılara xüsusi 
Limited  (AİMC) Şirkəti və MSŞT QHT Koa- sertifikatlar təqdim olunub. 

Mayın 6-da "Hilton" otelində Rabitə və İnforma-
siya Texnologiyaları Nazirliyinin (RİTN) təşkilatçılığı 
ilə "Heydər Əliyev-90" Tədbirlər Planı çərçivəsində 
yubiley tədbiri keçirilib.

Tədbirdə Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində 
İKT ixtisasları üzrə təhsil alan və təhsildə fərqlənən 
tələbələrə, o cümlədən Xəzər Universitetinin Mühən-
dislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin ikinci kurs tələbəsi 
Vüqar Quluzadəyə  kompüter və elektron imza kartı 
təqdim edilib, Tələbəmizi təbrik edir, ona yeni uğurlar 
arzulayırıq.

TƏLƏBƏMİZ   FƏRQLƏNƏNLƏR   ARASINDA

ƏFQANISTAN   MSŞT  NÜMAYƏNDƏ  HEYƏTİ BAKIDA
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Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı mayın 9-da Türkiyənin İstanbul şəhərində 
Avrasiya Universitetlər Birliyinin “Avrasiya Uni-
versitetlər Birliyi çərçivəsində ali təhsildə əmək-
daşlıq” üzrə I konfransında iştirak etdi. O, həmçinin, 
konfransa sədrlik də etdi.

  UNİVERSİTETLƏR  BİRLİYİNİN  

KONFRANSINDA

AVRASİYA

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının 
sədri professor Hamlet İsaxanlı mayın 10-da  Türkiyənin İstanbul şəhərində 
Xəzər Universitetinin  müqavilə tərəfdaşı olan Okan Universitetinin rektoru 
professor Şule Kut və prorektor, professor Enar Tunç ilə görüşdü. Onlar iki 
universitet arasında yaradılmış əlaqənin daha da genişləndirilməsi və 
konkret addımların atılması məsələlərini müzakirə etdilər. H. İsaxanlı, 
həmçinin, Okan Universitetinin Qəyyumlar Şurasının sədri Bekir Okan və 
Mühəndislik-memarlıq fakültəsinin dekanı professor  R. Necat Tuncay ilə 
də görüşdü.  GÖRÜŞ

Fransanın Aşağı Normandiya (Basse Norman-
die) regionunun Orn departamentindəki Leql şəhə-
rində mayın 9-da Azərbaycan xalqının ümummilli li-
deri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə 
pianoçu, Xəzər Universitetinin Musiqi və incəsənət 
departamentinin müdiri Zülfiyyə Sadıqovanın  solo 
konserti təşkil olunmuşdur. Konsertdə Avropanın 
müxtəlif ölkələrindən, o cümlədən Almaniya, İsveç-
rə, İtaliyadan qonaqlar iştirak etmişlər.

Konsertdən əvvəl Azərbaycanın Fransadakı sə-
firi Elçin Əmirbəyov çıxış edərək, dünyanın tanınmış 
siyasətçilərindən biri olan Heydər Əliyevin keçdiyi 
şərəfli həyat yolundan, çoxşaxəli fəaliyyətindən bəhs 
etmişdir. Səfir, həmçinin, Zülfiyyə Sadıqovanı tama-
şaçılara təqdim edərək, omun ifaçılıq və pedaqoji 
fəaliyyəti haqqında məlumat vermişdir. Konsertdə 
Zülfiyyə Sadıqova Azərbaycan və Avropa bəstəkarla-
rının – Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacı-
yev, Tofiq Quliyev, Adil Bəbirov, Klod Debüssi, Fre-
derik Şopen, Ferens List və Sergey Raxmaninovun 
klassik musiqilərini səsləndirmişdir. Fransız musiqi-
sevərləri Z.Sadıqovanın çıxışlarını hərarətlə qarşıla-
mışlar.

Konsertin sonunda Leql şəhərinin meri Thierry 
Pinot səhnəyə qalxaraq, Z. Sadıqovanın yüksək peşə-
karlıq səviyyəsini   xüsusi qeyd etmiş  və  ölkəsini, xal-
qını layiqincə təmsil etdiyini  bildirmişdir.

OKAN  UNİVERSİTETİNİN 

 NÜMAYƏNDƏLƏRİ   İLƏ

   SOLO  KONSERTİ

 FRANSADA 
 PİANOÇU  MÜƏLLİMİMİZİN
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 Aprelin 23-də Naxçıvan Dövlət Universitetində 
Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti, Milli 
Məclisin deputatı, yazıçı Aqil Abbasın iştirakı ilə onun 
ssenarisi əsasında çəkilmiş "Dolu" filminə baxış keçi-
rildi. Filmin nümayişindən öncə universitetin rektoru, 
akademik İsa Həbibbəyli Aqil Abbasın müasir Azər-
baycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri 
olduğunu vurğulamış, onun ”Batmanqılınc”, ”Ölülər”, 
”Çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz” və s. əsər-
lərinin ideya-bədii xüsusiyyətlərindən bəhs etdi. Qeyd 
olundu ki, "Dolu" milli kino salnaməmizə müharibə 
mövzusunda çəkilən ən yaxşı filmlərdən biri kimi daxil 
olacaq. Filmin ssenari müəllifi Aqil Abbas pedaqoji kol-
lektivi, tələbələri salamlayaraq böyük tarixi şəxsiyyət-

qanlarına qədər döyüşən Azərbaycan oğullarının lərin, ədəbi simaların, dünyaşöhrətli siyasi xadim Hey-
qəhrəmanlıqlarından bəhs edir. dər Əliyevin Vətəni Naxçıvanda, buradakı tanınmış ali 

  Filmin nümayişindən sonra Milli Məclisin təhsil ocağında olmaqdan məmnunluğunu bildirdi, uni-
deputatları,   müəllim və tələbələr öz təəssüratlarını versitet rəhbərliyinə minnətdarlıq etdi.       
bölüşdülər, müəllif  kitablarını  universitetə hədiyyə et-  Sonra film nümayiş olundu. "Azərbaycanfilm" ki-
di. nostudiyasının 2012-ci ildə çəkdiyi ”Dolu” filminin rej-

 issoru Elxan Cəfərov, operatoru Nadir Mehdiyev, rəs-
Mehriban Sultan,samı Rafiq Nəzərov, bəstəkarı Polad Bülbüloğludur. 

NDU-nun Mətbuat şöbəsinin müdiriFilm Qarabağ müharibəsində Vətən uğrunda son damla 

NDU
“Xəzər Xəbər”in 

NDU
bürosu

mədova və kafedranın aktyorluq sənəti ixtisası üzrə mü-
əllimi Tofiq Seyidovun yozumunda müəyyən ixtisarlar-
la, müasir milli təfəkkürün işığında uğurlu səhnə təcəs-
sümünü tapmışdır. Musiqi tərtibatçıları Tofiq Seyidov 
və Elnur Rzayevin seçdikləri, Prometeyə həsr olunmuş 
qədim yunan musiqiləri uğurlu səhnə tərtibatını tamam-
layaraq, səhnədə mifik aura yaradır. 

Teatr və mədəniy-
yətşünaslıq kafedrasının Şəmsəddin Qa-
sımovun skripka və xor üçün yazdığı musiqilər, səhnədə 
ilk dəfə “A kapella” xordan istifadə teatrın tarixində mü-
hüm yenilikdir. Aprelin 18-də NDU-da universitetin Tələbə Teatr 

Tamaşanın ən böyük uğuru gərgin və mürəkkəb psi-Studiyasının səhnələşdirdiyi qədim yunan dramaturqu, 
xoloji situasiyalarla zəngin olan mənzum bir dramda faciə ustası Esxilin “Zəncirlənmiş Prometey” faciəsinin 
qeyri-professional aktyorların öz obrazları üzərində pro-premyerası oldu.
fessionalcasına işləmələridir. Tamaşada baş rolu – Pro-Qeyd edək ki, qədim yunan mifologiyası əsasında 
metey obrazını Teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrası-yazılmış bu əsər Tələbə Teatr Studiyasının yaradıcısı, 
nın müəllimi Elnur Rzayev məharətlə ifa etdi. mənəvi hamisi olan  akademik İsa Həbibbəylinin ide-

Tamaşadan sonra müzakirə keçirildi. ənət məbədi yası və elmi məsləhətçilyi ilə səhnəyə vəsiqə qazanmış-
Naxçıvanda antik sənət incisinin səhnəyə qoyulması dır. Bu qədim yunan faciəsi rejissorlar – Tələbə Teatr 
Azərbaycan mədəniyyət tarixində, NDU-nun həyatında Studiyasının rəhbəri, İncəsənət fakültəsinin Teatr və mə-
mühüm hadisə kimi dəyərləndirildi. dəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri, Azərbaycan Res-

publikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Gülxarə Əh-

Naxçıvan MR Bəs-
təkarlar Təşkilatının sədri, 

 

Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Əməkdar incəsənət xadimi, 

 baş müəllimi

S

 

 

 ESXİLİN  

MİLLİ  KİNOMUZUN  YENİ  QƏHRƏMANLIQ  NÜMUNƏSİ

   ƏSƏRİ  TƏLƏBƏ  AKTYORLARIN  İFASINDA   

“ZƏNCİRLƏNMİŞ  PROMETEY”
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 “Dünya” məktəbində şagirdlərdə elmə, tədqiqat konfransda Sumqayıt şəhərindəki “İdrak” məktəb-
işlərinə maraq yaratmaq, bu sahədə onların bacarıq- liseyin və 21 saylı  orta məktəbin şagirdləri iştirak et-
larını formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək məqsədilə dilər. Elektromaqnit dalğaları, qlobal istiləşmə, 
Şagird Elmi Araşdırmalar Mərkəzi fəaliyyət göstərir. elektrik cərəyanı və onun insan orqanizminə təsiri  
Mərkəzin fəal işi məktəbdə keçirilən fənn aylıqla- mövzularında tədqiqatlar təqdim olundu.
rında özünü daha geniş şəkildə büruzə verir. Bu dəfə Konfrans maraqla dinlənildi. Sonda ən yaxşı təd-
də aprel ayının 30-da fizika və riyaziyyat aylığının qiqat işlərinə görə seçilən şagirdlər mükafatlan-
son günündə mərkəzin növbəti konfransı keçirildi. dırıldı. 
“Dünya” məktəbinin ev sahibliyi ilə keçirilən 

 MƏKTƏBİNDƏ        

 Aprelin 18-də “Dünya” məktəbinin I sinif şagirdləri üçün 
Firudin bəy Köçərli adına kitabxanaya ekskursiya təşkil olundu. 
Yenicə hərfləri öyrənib başa çatdıran balacalar rəngarəng kitab 
dünyasına böyük maraq və sevinclə qədəm qoydular. “Nağıl 
otağı”nda onlar tanınmış uşaq yazıçısı Reyhan Yusifqızı ilə 
görüşdülər, onun öz dilindən maraqlı nagıllar dinlədilər.

Balacalar kitabxanadan xoş təəssüratla ayrıldılar.

  KİTABXANADA 

ŞAGİRDLƏR  
FİRUDİN  BƏY  KÖÇƏRLİ  ADINA

“DÜNYA”

KONFRANS
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 Mayın 4-də   “Dünya” məktəbin-
də  ənənəvi “Hər birimiz bir çiçək” ad-
lanan hesabat konserti keçirildi. 
Hazırlıq sinfi və balaca birincilərin 
aylarla hazırladıqları mahnı və rəqs 
nömrələri, tamaşalar hər kəsi heyran 
etdi. Azərbaycan bölməsinin I sinif 
şagirdlərinin  Azərbaycan dilində, rus 
bölməsinin I sinif  şagirdlərinin ingilis 
dilində göstərdikləri “Göyçək Fatma” 
tamaşası  zalın alqışları ilə qarşılandı.

“Əlvida bağça” deyərək, üç dildə 
mahnı ifa edən hazırlıq sinfinin şagird-
ləri isə sertifikatlarını alaraq, I sinfə ad-
dım atacaqları günü gözləyirlər. Mək-
təbin II və III sinif  şagirdləri də balaca 
dostlarını gözəl rəqslərlə təbrik etdilər. 

 “HƏR  BİRİMİZ  BİR  ÇİÇƏK”...    
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