
326 Fevral  2014 11

Universitet xəbərləri  3
Hamlet İsaxanlı ali təhsil islahatlarından danışdı: 
“bu, hamının xeyrinədir”(Anar Məcidzadə) 16

19

40
Patrisiya Haysmit. Kəpənək ruhlu qadın 42
Frans Kafka. “İmperatorun sifarişi” 43
Kadır Ustun, Erol Cebeci. AK Party - Gulen Split Political Fallout
from Corruption Probe 46
Sosial 49
Namiq Musalı. Pərviz Zare Şahmərəsinin “Qarabağnamə” 
əsəri haqqında 50
Akif Əlizadə. Azərbaycanlı ailəsi: necə qurulur və necə dağılır? 54
Neil Gaiman. Reading and Obligation 58
Təbabət 62
Mozaika 65

Gənclik
Son çıxış, sonuncu foto... 21
NDU xəbərləri 22
Mədəniyyət 24
Elm 28
İKT 30
Elşad Qoca. Üç korifey haqqında bir xatirə 32
Türk dünyası 35

Борислав Козловский. Липовые ученые: Китайский вариант 38

İdman 68
“Dünya” məktəbi 74

Dünya 36

İslam dünyada



326 Fevral  2014

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİUNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

Xəzər Universitetinin Psixoloji məsləhət və psi- nuchin, Aaron Beck, Irvin Yalon, Cloe Madanes, Mar-
xoterapiya mərkəzinin rəhbəri Ülkər İsayeva dünya tin Seligman, Michael Gazzaniga, Donald Meichen-
psixoterapistlərinin ən böyük toplantısı olan “Psixo- baum, Paul Ekman və başqaları konfransda əsas mə-
terapiyanın qiymətləndirilməsi –  2013” konfransın- ruzəçi kimi iştirak edirdilər.  
da  iştirak edib. Qeyd edək ki, bu konfrans hər 4-5 il- Ülkər İsayeva, həmçinin, bu yaxınlarda ABŞ-ın 
dən bir keçirilir və psixologiya, nevrologiya və psixi- ən böyük elmi və peşəkar psixoloji təşkilatı olan Ame-
atriya sahələrində ən məşhur alimlər bu görüşlərdə iş- rika Psixoloji Assosiasiyasının (APA) rəsmi üzvü ol-
tirak edirlər. muşdur. APA dünya psixoloqlarının ən böyük birliyi-

Sayca yeddinci olan konfrans dekabrın 11-15-də dir və 134 mindən çox tədqiqatçı, müəllim, məsləhət-
Kaliforniyanın Anaheim şəhərində keçirildi. Psixolo- çi və tələbəni birləşdirir.
giya sahəsində tanınmış mütəxəssislər Salvador Mi-

ƏMƏKDAŞIMIZ  BEYNƏLXALQ  KONFRANSDA

Yanvarın 8-də Xəzər Universitetinin İnkişaf mər- dinatoru Ülviyyə Hüseynova iştirak edirdilər. İclasda 
kəzi  tələbələrin işə cəlb olunması strategiyası və mər- yeni ildə həyata keçiriləcək işəgötürmə prosesi və bir-
kəzin qarşıda duran digər fəaliyyətləri ilə bağlı iclas gə sosial məsuliyyət fəaliyyətləri müzakirə olundu.  
keçirdi. Tədbirdə İnkişaf mərkəzinin direktoru Razi- Mərkəzdə tələbələr üçün ayda  iki dəfə müvafiq 
yə İsayeva,  İnsan resursları mərkəzinin direktoru Ül- işçi heyəti tərəfindən idarə olunacaq bir film klubu ya-
kər İsayeva,  Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri ratmaq planlaşdırıldı. Bundan əlavə, mərkəz univer-
Lyudmila Sotova, Layihələrin idarəolunması üzrə di- sitet əməkdaşları üçün hər ay keçiriləcək kitab günlə-
rektor  Leyla Niyazova və Karyera mərkəzinin koor- ri təşkil etməyi planlaşdırır.

İNKİŞAF  MƏRKƏZİNDƏ  İCLAS

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı 
yanvarın 10-da Azad Azərbaycan televiziya kanalının “Aktual” proqramında çıxış etdi. H.İsaxanlı canlı 
yayımda təhsilin akkreditasiya, infrastruktur, kampus və digər sahələrinə aid müxtəlif suallara cavab verdi.

ATV-NİN  “AKTUAL”  PROQRAMINDA
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"Xəzər Xəbər" jurnalının baş redaktor müavini, əməkdar jurnalist Əlirza Bala-
yev yanvarın10-da İctimai TV-nin "Din və cəmiyyət" verilişində iştirak etdi. "İslam 
dini və islahat" mövzusunun müzakirəsi zamanı o, İslam dini digər dünya dinlərin-
dən fərqli olaraq vahid hökmlər kitabına – Qurana malik olduğuna görə onun isla-
hata ehtiyacı olmadığından,  yalnız  qətiliyi aydın bilinməyən bəzi ehkamların ya-
radılması zəruri olan vahid islam mərkəzi tərəfindən dəqiqləşdirilməsinin mümkün 
olacağından danışaraq, konkret misallar əsasında mülahizələrini bildirdi.

İCTİMAİ  TV-NİN  "DİN  VƏ  CƏMİYYƏT"  VERİLİŞİNDƏ

Xəzər Universitetinin Neft-qaz mühəndisliyi ixtisası üzrə birinci kurs tələbələri 
Gözəl Hüseynalı, Kamran Abbasov, Nadir Əlizadə,  Nərmin Talıbova, Fərid Həsə-
nov, Fidan Rüstəmova  və Arif İmanov BP-nin təqaüd proqramının qalibləri elan 
olunmuşlar.

2003-cü ildən həyata keçirilən bu proqram Orta Doğu Texniki Universitetində 
(Ankara) və İstanbul Texniki Universitetində Neft-qaz və mexanika mühəndisliyi, 
Kimya mühəndisliyi, Elektrik mühəndisliyi, İnşaat mühəndisliyi, Elektron mühən-

disliyi və Riyaziyyat üzrə, Qafqaz Universitetində Mexanika mühəndisliyi, Kimya mühəndisliyi və Sənaye mü-
həndisliyi və Xəzər Universitetində Neft-qaz mühəndisliyi üzrə təhsilə maliyyə yardımını təmin edir. 

Tələbələrimizi təbrik edir, onlara təhsillərində uğurlar arzulayırıq.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNİN  7  TƏLƏBƏSİ  
BP-NİN  TƏQAÜD  PROQRAMININ  QALİBİDİR

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlının “Wavering Azerbaijani Literati Views of America: From the Russian 
Tsarist through the Modern Periods” adlı məqaləsi yanvar ayında "Cambridge Journals"  
nəşriyyatı tərəfindən “Journal of American Studies” jurnalında dərc olunub. Məqalədə 
tarix boyu ziyalı azərbaycanlıların Amerika haqqında fikirlərindən bəhs edilir.

Müəllif hüquqları “Cambridge University Press”ə məxsusdur. Məqaləni bu linkdə 
oxuya bilərsiniz:

http://journals.cambridge.org/abstract_S0021875813001990
Məqalə haqqında biblioqrafik məlumat:
“HAMLET ISAKHANLI Wavering Azerbaijani Literati Views of America: From 

the Russian Tsarist through the Modern Periods. Journal of American Studies, Available 
on CJO 2014 doi:10.1017/S0021875813001990”

HAMLET İSAXANLININ MƏQALƏSİ
 “JOURNAL OF AMERICAN STUDIES” 

JURNALINDA DƏRC OLUNUB

Xəzər Universitetinin Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə doktorantura tələbəsi Marta 
Lauri (ABŞ) və universitetin Musiqi və incəsənət departamentinin müəllimi Məh-
səti Cabbarova yanvarın 31-də "Mədəniyyət"  kanalının “Musiqi xəzinəsi” verili-
şində sazda Mikayıl Azaflının sözlərindən ibarət duet ifa etdilər. 

Fevralın 1-də ATV kanalında “Zərif qəhrəman” verilişinin qonaqlarından da  
biri Marta Lauri idi. Xəzər Universitetində çəkilən verilişdə o, Azərbaycan qadınları 
haqqında təəssüratlarından danışdı, saz müəllimi Minayə Azaflı ilə  aşıq sənəti 
haqqında müzakirə apardı, sazda mahnı ifa etdi. 

DOKTORANTIMIZ  

 ATV  VƏ  "MƏDƏNİYYƏT"  KANALLARINDA
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Əziz Əlirza müəllim!
 
Xəzər Universiteti kollektivi adından Sizi 70 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi - qəlbdən təbrik edir, Sizə 

uzun ömür, möhkəm cansağlığı, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq.
Zamanından asılı olmayaraq işlədiyiniz bütün təşkilatlarda Sizin fəaliyyətiniz həmişə yüksək qiymətləndirilmiş-

dir. Siz hər zaman dövrün aktual, kəskin ictimai siyasi mövzularını, zəmanənin ağrılı, acılı həqiqətlərini publisistik mə-
qalələrinizdə qorxmadan, çəkinmədən qələmə almaqla öz jurnalist və vətəndaşlıq borcunuzu ləyaqət və vicdanla ye-
rinə yetirmisiniz. Siz Azərbaycan mətbuatı sahəsindəki xidmətlərinizə görə dəfələrlə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rə-
yasət Heyətinin Fəxri fərmanlarını almış, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Jurnalisti fəxri adına, "Qızıl qələm" 
və "Araz" Ali Ədəbi mükafatlarına layiq görülmüş, Azərbaycan Mətbuat Şurasının "Azərbaycan mediasının 
inkişafındakı uzunmüddətli xidmətlərinə görə" diplomu ilə təltif olunmusunuz.  Bütün bunlar Sizin hər sözün, 
hər bir cümlənin üzərində bir zərgər dəqiqliyi ilə əsərək,  yorulmaq bilmədən çəkdiyiniz mənalı zəhmətə verilmiş 
ədalətli qiymətdir.

Uzun müddətdir ki, Siz Xəzər Universitetində maraqlı, eyni zamanda ağır və məsuliyyətli bir işlə məşğulsunuz. 
“Xəzər Xəbər”  jurnalı baş redaktorunun müavini, təcrübəli jurnalist kimi jurnalın maraqlı, oxunaqlı çıxmasında, oxu-
cular arasında hörmət və nüfuz qazanmasında, universitetin bugünkü uğurlarının bir salnaməyə çevrilərək gələcək nə-
sillərə çatdırılmasında Sizin xidmətləriniz danılmazdır. Sizin müəllimlərlə, inzibati işçilərlə, tələbələrlə, ümumiy-
yətlə ünsiyyətdə olduğunuz bütün insanlarla mədəni, səmimi münasibətiniz hər zaman Sizi ətrafdakılara sevdirmiş, 
Sizə dərin hörmət qazandırmışdır.

 
Əziz  Əlirza müəllim!
İnanırıq ki, hələ uzun illər Sizinlə birlikdə bu sahədə işlərimizi davam etdirəcəyik və Siz yeni-yeni ideya və əməli 

işlərinizlə jurnalımızın inkişafına öz töhfənizi verəcəksiniz. 
Sizi bir daha yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirik.

Prof. Hamlet İsaxanlı 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri

Xəzər Universiteti kollektivi adından

Təsisçi, 

TƏBRİK  MƏKTUBU

Fevralın 2-də İctimai TV-nın “Elm üçbucağı” verilişində Xəzər Universitetinin 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlının 
“Əndəlüs. İspaniyada İslam sivilizasiyası” haqqında mühazirəsi efirə verildi. 
Verilişdə universitetin tələbələri, əməkdaşları da dinləyici qismində iştirak etdilər.

İCTİMAİ  TV-NİN  “ELM  ÜÇBUCAĞI”  VERİLİŞİNDƏ 

Fevralın 3-də Lent.az xəbər portalında Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının 
sədri professor Hamlet İsaxanlının müsahibəsi dərc olunmuşdur. H. İsaxanlı müsahibədə ali təhsil 
müəssisələrində həyata keçiriləcək islahatlara dair Təhsil Nazirliyi tərəfindən açıqlanan prioritetlərə münasibət 
bildirmişdir. Müsahibəni bu linkdə oxumaq olar: http://news.lent.az/news/154278 (Müsahibə jurnalın 16-cı 
səhifəsində dərc olunur).

 

LENT.AZ  XƏBƏR  PORTALINDA  HAMLET  İSAXANLININ 
 MÜSAHİBƏSİ  DƏRC  OLUNMUŞDUR

Fevralın 3-də Xəzər Universiteti Mühəndislik və tətbiqi elmlər fa-
kültəsinin bir qrup tələbəsi “İnternet Programming” fənninin tədrisini 
bitirmələri münasibətilə həmin fənnin müəllimi Rəşad Əliyevin təş-
kilatçılığı ilə “Megafun” əyləncə mərkəzinə bouling oyununa getmiş-
lər. Müəllimin təşəbbüsü tələbələri sevindirmiş və onların fikrincə, 
oyun maraqlı keçmişdir.

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  “MEGAFUN”  ƏYLƏNCƏ  MƏRKƏZİNDƏ
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Əlirza Məmməd oğlu Balayev 1944-cü il yanva- nun müavinidir.
rın 6-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1960-cı il- Ə. Balayev 
də Bakının Orconikidze (indiki Suraxanı) rayonun- işlədiyi müddət 
dakı 101 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir. ərzində bir sıra 

1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin xarici ölkələrdə 
(indiki BDU) Filologiya fakültəsinə daxil olmuş və rəsmi səfərlərdə 
universiteti bitirdikdən sonra 1967-1968-ci illərdə olaraq, Azər-
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksi- baycan gəncli-
yasında elmi redaktor vəzifəsində çalışmışdır. yini  və me-

1968-1973-cü illərdə Azərbaycan Lenin diasını layiqin-
Kommunist Gənclər İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin cə təmsil etmiş-
Təbliğat və mədəni-kütləvi işlər şöbəsində təlimatçı, dir.
sektor müdiri və şöbə müdirinin müavini vəzifələrin- Jurnalistlik fəaliyyəti ərzində aktual, kəskin icti-
də işləmişdir. mai-siyasi mövzularda yazılmış xeyli sayda publisis-

1973-1995-ci illərdə "Azərbaycan gəncləri" tik məqalələr, o cümlədən, xarici səfərlər haqqında ya-
qəzeti baş redaktorunun müavini, "Azərbaycan pio- zılar dərc etdirmişdir.
neri"- "Pioner Azerbaydjana" (1991-ci ildən "Sava- Onlarla elmi və publisistik kitabın redaktoru ol-
lan") qəzetinin baş redaktoru olmuşdur. muş, rus dilindən Azərbaycan dilinə bir sıra kitablar 

1991-1992-ci illərdə İstanbul Universitetinin Ba- tərcümə etmiş, bir neçə sənədli filmin ssenarisini 
kıda ilk dəfə təşkil etdiyi menecerlik kursunu bitir- yazmışdır.
mişdir. 1993-1996-cı illərdə "Savalan" qəzetinin Azərbaycan mətbuatı sahəsindəki xidmətlərinə 
"Ayulduz" kiçik müəssisəsinin direktoru vəzifəsini  görə dəfələrlə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 
icra etmişdir. Heyətinin Fəxri fərmanlarını almış, Azərbaycan Res-

1994-1995-ci illərdə "Bakının səsi", 1995-2002- publikasının Əməkdar Jurnalisti fəxri adına layiq gö-
ci illərdə təsisçisi olduğu "Bakı post" qəzetlərinin baş rülmüşdür, "Qızıl qələm" və "Araz" Ali Ədəbi müka-
redaktoru, 2002-2008-ci illərdə "Elm və həyat" nəş- fatlarının laureatıdır, Azərbaycan  Mətbuat Şurasının 
riyyatının baş redaktoru olmuşdur. "Azərbaycan mediasının inkişafındakı uzunmüddətli 

2008-ci ildən hal-hazıradək Xəzər Universiteti- xidmətlərinə görə" diplomu ilə təltif olunmuşdur.
nin nəşri olan "Xəzər Xəbər" jurnalı baş redaktoru-

Əlirza  Balayev – 70

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

Açılış mərasimində Xəzər Universitetinin təsis- Sərgidə 16 rəssamın 64 əl işi nümayiş etdirilirdi. 
çisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri pro- Onlardan Safranda Abdullayevanın “Gül-Drakon”, 
fessor Hamlet İsaxanlı, “Dirçəliş” Gənclərin Sosial- Aysel Qaralovanın “Milli fantaziya”, Nigar Qurbano-
Psixoloji Reabilitasiya Mərkəzinin direktoru İslam vanın “Düşüncə”, Bəhruz Quliyevin “Zeynəddin 
Baxşəliyev, Rəssamlar İttifaqının katibi Ağəli İbrahi- mənzərəsi”, Tural Həsənlinin “Çiçəkli Batabat”, Çi-
mov, millət vəkili Sədaqət  Vəliyeva, Avstriyanın narə Rüstəmlinin “Narlar”, Sabit Zamanovun “Ailə 
Azərbaycandakı səfiri Silvia Mayer-Kaybiç çıxış edə- yükü”, Günay Bəylərovanın “Keçmişin izləri”, Nər-
rək, sərginin əhəmiyyətindən danışdılar. Sonra işti- min Şərifovanın “Fantaziya”, İnarə Əliyevanın 
rakçı rəssamlara sertifikatlar, molbertlər, sərginin ka- “Dekor-obstrakt”, Neman Abdullayevin “Kəpənək-
taloqu və Fransanın “Yves Rocher” şirkətinin hədiy- lər”, Bəhriyyə Əliyevanın “Qəfəs”, Leyla Babayeva-
yələri təqdim olundu. nın “Balerina”, Samidə Haciyevanın “Ekibana”, 

Azər Əliyevin “Həvvanın doğulması” və Azər Əsə-Eyni zamanda, 2012-ci il fevralın 5-dən 12-dək 
dovun “Azərbaycanın döyünən ürəyi” adlı əsərlərini Azərbaycanın gənc rəssamlarının Vyana şəhərində ke-
xüsusilə qeyd etmək olar. çirilmiş sərgisinə verdiyi dəstəyə görə Avstriyanın 

Azərbaycandakı səfiri Silvia Mayer-Kaybiç “Dirçə- Nümayiş olunan əsərlər rəngkarlıq və qrafikanın 
liş” Gənclərin Sosial-Psixoloji Reabilitasiya Mərkəzi müxtəlif istiqamətlərini əhatə edirdi. 
tərəfindən sertifikat-plaketlə mükafatlandırıldı. Sərgi üç gün davam etmişdir.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  GƏNC  RƏSSAMLARIN  SƏRGİSİ 

(Əvvəli səh. 3-də)
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naşmaların təkmilləşdirilməsi, dövlət sifarişi ilə kadr 
hazırlığı standartlarının yüksəldilməsi üçün dövlət si-
farişində iştirak edəcək universitetlərin seçim meyar-
larının hazırlanması da nəzərdə tutulub ki, bunlar da 
vacib məsələlərdən hesab olunur: “Tələbə qəbulu pla-
nı həmişə dəqiq olmur. Ali məktəblərin bu işdə iştira-
kı qeyri-müəyyən qalır. Universitetlər bir də qəbul 
planı açıqlananda xəbər tuturlar ki, onlarda hansı ix-
tisas var, hansı yoxdur. Ona görə də, bu sahə ciddi ya-
naşma tələb edir”.

 Professor maliyyə resurslarının istifadəsində sə-
mərəliliyin və şəffaflığın artırılması məqsədi ilə 
dövlət ali təhsil müəssisələrində maliyyə hesabatlı-
lığı sisteminin tətbiqinin genişləndirilməsi məsələsi-

“Aztəminatlı ailələrdən olan gənclərin ali təhsil al- nə də münasibət bildirib. O vurğulayıb ki, ötən il ali 
maq imkanlarının artırılması üçün pilot qaydasında məktəblərdə əlavə dəyər vergisinin ləğv edilməsi də 
təhsil kreditlərinin tətbiqinə başlanılması  tələbələrin bu istiqamətdə atılmış müsbət addımlardan olub: 
ailələrinə müsbət təsir göstərəcək”. Bunu Lent.az-a “Amma bu sahədə müəyyən problemlər də var. 
açıqlamasında Xəzər Universitetinin təsisçisi, pro- Məsələn, hər hansısa bir ali məktəb özünə bina 
fessor Hamlet İsaxanlı ali təhsil müəssisələrində hə- tikmək istəyirsə, mütləq mənfəət vergisi verməlidir. 
yata keçiriləcək islahatlara dair Təhsil Nazirliyi tərə- Vergilər Nazirliyi də bildirir ki, mənfəət vergisi 
findən açıqlanan prioritetlərə münasibət bildirərkən verilmədən, ali məktəb bina tikə bilməz. Yəni 
deyib. Onun sözlərinə görə, xarici ölkələrdə olduğu universitet bina tikmək üçün də vergi verməlidir. 
kimi tələbələr kreditlər alarsa, bu onlara kömək edər: Halbuki, həmin bina tələbələr üçün, təhsilimiz 
“Tək aztəminatlı deyil, orta təminatlı ailələrin də bu- üçündür. Hesab edirəm ki, universitetlərin kampus 
na ehtiyacı var. Belə ki, hər hansı bir valideyn üçün tikməsi üçün mənfəət vergisi verilməməlidir. Yəni bu 
2000-3000  manat illik təhsil haqqını vermək çətin məsələ də islahatlarda öz əksini tapmalıdır”.
olur. Amma xaricdə, həmin vəsaiti valideyn bankdan  H. İsaxanlı onu da vurğulayıb ki, təhsilalanlara 
götürüb təhsil haqqını ödəyir və bir ildən sonra, az-az təhsil hüququ izah olunmalıdır. “Bir tələbə ali məktə-
həmin vəsaiti banka qaytarır”. bə daxil olubsa, tələbənin daxil olduğu həmin məktə-

 H. İsaxanlı deyib ki, ali təhsil sahəsində həyata ke- bin kitabxanası, laboratoriyası olmalıdır və tələbə 
çiriləcək islahatların əsas prioritetlərindən biri də təh- keyfiyyətli təhsil almalıdır. Bunlardan hər hansısa bi-
silin səviyyəsinin yüksəldilməsidir: “Ali təhsil müəs- rinin olmaması təhsilalanın hüququnu pozur. Bu sa-
sisələrinin şəffaf, səmərəli mühitdə işləməsi də pri- hədə də daha maraqlı şəxs təhsilalan olmalıdır. Ümu-
oritetlər sırasındadır. Bunları reallaşdırmaq üçün bir milikdə təhsil islahatları hamımızın xeyrinə olacaq”.
sıra tədbirlər həyata keçirilməlidir. Ali təhsil müəssi-  Qeyd edək ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali təhsil 
sələrinin fəaliyyətlərinin effektivliyini müəyyənləş- sahəsində həyata keçiriləcək islahatların əsas priori-
dirən göstəricilər sisteminin işlənib hazırlanmasına tetləri açıqlanıb.
gəlincə,  təhsil müəssisələri təhsilin qarşısında daya-
nan minimum tələbləri yerinə yetirməlidir.  Mini-
mum tələblər daha konkret şəkildə göstərilməlidir”.

Anar Məcidzadə,  Professorun sözlərinə görə, prioritetlər sırasında 
03.02.2014 tələbə qəbulu planının formalaşdırılmasına dair ya-

HAMLET  İSAXANLI  ALİ  TƏHSİL  İSLAHATLARINDAN  DANIŞDI:  
“BU,  HAMININ  XEYRİNƏDİR”

TƏHSİLTƏHSİL
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2013-cü ilin sonunda nazirlik ümumi təhsil pil- ramlarının (standartlarının) Avropa məkanında tət-
ləsində aktual problemlərin həllinə istiqamətlənmiş biq olunan müvafiq sənədlərə uyğunlaşdırılması 
islahatyönlü tədbirlər planını açıqlamışdır. Bu isti- məqsədilə bakalavr və magistr ixtisasları üzrə təhsil 
qamətdə növbəti addım olaraq, ali təhsildə reallaşdı- proqramlarına (standartlarına) yenidən baxılması, 
rılması nəzərdə tutulan tədbirlər planı hazırlanmış- ali təhsil müəssisələrinin Avropa təhsil məkanına in-
dır. teqrasiyasının təmin edilməsi üçün Boloniya prose-

 Tədbirlərin həyata keçirilməsinin məqsədi ali sinin tətbiqi üzrə universitetlərarası komitənin yara-
təhsil müəssisələrində şəffaf və səmərəli təhsil mü- dılması, abituriyentlərin peşəyönümlü ixtisas seçimi 
hitinin yaradılması, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldil- mexanizminin formalaşdırılması və təhsilin müxtə-
məsi və ali məktəblərin idarə olunmasının müasir tə- lif səviyyələri arasında varislik və fasiləsizlik prin-
ləblər səviyyəsində qurulmasıdır. siplərinin təmin edilməsi məqsədilə orta məktəblə-

Bu məqsədlə Təhsil Nazirliyi növbəti tədris ilin- rin, ilk peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin ix-
də bir sıra tədbirlərin reallaşdırılmasını nəzərdə tu- tisas hazırlığı profili nəzərə alınmaqla müvafiq ali 
tur. Bunlar ali təhsil sistemində yeni tədris mühitinin təhsil müəssisələrinə təhkim edilməsi daxildir.
yaradılması və yüksək keyfiyyətli kadr hazırlığının Aztəminatlı ailələrdən olan gənclərin ali təhsil al-
təmin edilməsi məqsədilə dövlət ali təhsil müəssisə- maq imkanlarının artırılması üçün pilot qaydasında 
lərində “SABAH” (savadlı, bacarıqlı, hazırlıqlı) təhsil kreditlərinin tətbiqinə başlanılması, müasir və 
qruplarının təşkili, ali təhsil müəssisələrinin fəaliy- şəffaf idarəetmə modelinin qurulması ideyasını rəh-
yətlərinin səmərəliliyini müəyyənləşdirən göstərici- bər tutaraq, ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini tən-
lər sisteminin işlənib hazırlanması, ölkənin sosial- zimləyən normativ bazanın təkmilləşdirilməsi və 
iqtisadi inkişafı üçün ixtisasların prioritetliyi nəzərə korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi, maliyyə 
alınmaqla, tələbə qəbulu planının formalaşdırılma- resurslarının istifadəsində səmərəliliyin və şəffaflı-
sına dair yanaşmaların təkmilləşdirilməsi, dövlət si- ğın artırılması məqsədilə dövlət ali təhsil müəssisə-
farişi ilə kadr hazırlığı standartlarının yüksəldilməsi lərində maliyyə hesabatlığı sisteminin tətbiqinin ge-
üçün dövlət sifarişində iştirak edəcək universitetlə- nişləndirilməsi, təhsilalanların hüquqlarının qorun-
rin seçim meyarlarının hazırlanmasıdır. ması və aparılan tədrisin dövlət standartlarına uy-

Eyni zamanda, həyata keçiriləcək tədbirlərə öl- ğunluğunun müəyyənləşdirilməsi məqsədilə təhsil 
kə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsinə və əmək ba- müəssisələrinin akkreditasiya sisteminin yaradıl-
zarının mövcud tələblərinə cavab verən müasir kadr ması kimi tədbirlərin də reallaşdırılması nəzərdə tu-
hazırlığının təmin edilməsi, habelə ali təhsil proq- tulur. 

Təhsil Nazirliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, bu qurum “Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda müəyyən edilmiş əsas hədəflərin reallaşdırılması ilə 

bağlı təhsilin bütün pillələri üzrə hər növbəti il üçün prioritetlərini əvvəlcədən açıqlamaq 
siyasətini həyata keçirir 

Alİ  TƏHSİL  ÜZRƏ  REALLAŞDIRILACAQ 
 İSLAHATLARIN  PRİORİTETLƏRİ  AÇIQLANMIŞDIR 

Qərar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası- Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən müd-
nın və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dətlərdə keçirilib, bundan sonra isə doktoranturaya 
təklifləri nəzərə alınaraq verilib. qəbul ali təhsil müəssisələri və elmi təşkilatlar tərə-

Dəyişiklik ondan ibarətdir ki, indiyə qədər fəl- findən müəyyən edilən müddətlərdə hər il keçiri-
səfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya qəbul ləcək.

AZƏRBAYCANDA  DOKTORANTURAYA
  QƏBUL  QAYDALARINDA  DƏYİŞİKLİK 

Nazirlər Kabineti “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 1 iyul tarixli 129 

nömrəli qərarında dəyişiklik edib
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UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİUNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

 

Yanvarın 30-da AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 
muzey tərəfindən 2013-cü il ərzində nəşr olunmuş kitabların 
təqdimatı keçirilmişdir. Təqdimatda AMEA-nın vitse-
prezidentləri, akademiklər İbrahim Quliyev və İsa Həbibbəyli, 
Turizm İnstitutunun rektoru Cəfər Cəfərov, respublikanın 
tanınmış muzeyşünasları, muzey əməkdaşları, tarixiçiləri, 
arxeoloq və etnoqrafları, restavrasiya üzrə mütəxəssisləri, 
kitabxana işçiləri, kitabsevərlər, KİV nümayəndələri iştirak 
etmişlər. Xəzər Universitetinin Tarix və arxeologiya 
departamentinin təşkilatçılığı ilə Tarix və coğrafiya ixtisası üzrə 
təhsil alan ikinci kurs tələbələri də təqdimatda iştirak edərək,  
muzeydəki 20 yanvar faciəsinə aid sərgi ilə də tanış olmuşlar. 

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  TƏQDİMATDA  İŞTİRAK  ETMİŞLƏR

 Xəzər Universiteti Karyera inkişaf mərkəzinin koordinatoru Ülviyyə 
Hüseynova və Gənc Mühəndislərin İnkişafı İctimai Birliyi (GəncMİİB) idarə 
heyətinin sədri Polad Rüstəmov  əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamışlar. 
Müqaviləyə əsasən, GəncMİİB Xəzər Universitetində təlimlər təşkil edəcək, 
həmçinin müxtəlif məkanlarda  birgə tədbirlər həyata keçiriləcək. Eyni za-
manda, universitet tələbələrinə bu birliyə üzv olmaq imkanı yaradılacaq. 

GƏNCMİİB  İLƏ  MÜQAVİLƏ

Yanvarın 30-da Xəzər Universitetinin Siyasi elm texnoloji sənayeləşdirilməsi, 
və beynəlxalq münasibətlər departamentində İsrail təbii resurs çatışmazlığının stimullaşdırılması 
İmmiqrasiya Nazirliyinin baş elmi işçisi, elmlər haqqında ətraflı  tələbələrin sual-
doktoru Vladimir Zeev Xaninin  tələbələrlə görüşü larını cavablandırdı.
təşkil olundu. V. Z. 

iqtisadiyyatı, ölkənin 

məlumat verdi və 

Xanin  İsrailin siyasi quruluşu və 

İSRAİL  İMMİQRASİYA  NAZİRLİYİNİN 
 BAŞ  ELMİ  İŞÇİSİ  XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ

Fevralın 15-də Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri, professor Hamlet 
İsaxanlı universitetin Neftçilər korpusunda doktorant tələbələr və əməkdaşlar üçün elm və fəlsəfə tarixinə dair  
mühazirə söylədi. Mühazirə iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı.

DOKTORANT  TƏLƏBƏLƏR  VƏ  ƏMƏKDAŞLAR  ÜÇÜN  MÜHAZİRƏ
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GƏNCLİKGƏNCLİK

Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmməd-
yarov Fransaya səfəri çərçivəsində yanvarın 24-də 
UNESCO-nun mənzil qərargahında təşkilatın baş 
direktoru İrina Bokova ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə Azərbaycan-UNESCO əlaqələri və 
əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilmişdir. 
Azərbaycanın UNESCO ilə əlaqələrə xüsusi önəm 
verdiyini deyən Elmar Məmmədyarov ötən il iyulun 
18-də ölkəmiz ilə bu qurum arasında imzalanmış 
əməkdaşlıq haqqında çərçivə sazişinin münasibətlə-
rin daha da gücləndirilməsində mühüm rol oynadığı-
nı vurğulamışdır. 

İrina Bokova Azərbaycanın UNESCO-ya göstər-
diyi diqqətə görə minnətdarlığını bildirmiş, ölkəmi-
zin təşkilatın qlobal missiyasına dəstək verməsinin 
və onun işinə daha fəal cəlb edilməsinin təqdirəlayiq 
hal olduğunu diqqətə çatdırmışdır. O, UNESCO ilə 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsində Azərbaycanın bi- Əməkdaş Proqramının təsis edilməsi haqqında saziş 
rinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, imzalamışlar. 
UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Saziş Azərbaycanın gənc mütəxəssislərinin 
Mehriban Əliyevanın rolunu xüsusi vurğulamışdır. UNESCO Katibliyində çoxtərəfli mühitdə fəaliyyət 

Görüşdə Elmar Məmmədyarov və İrina Bokova göstərməsinə və beynəlxalq təcrübə toplamasına im-
Azərbaycan ilə UNESCO arasında Gənc Peşəkar kan yaradacaq. 

Azərbaycan ilə UNESCO arasında Gənc Peşəkar Əməkdaş Proqramının 
təsis edilməsi haqqında saziş imzalanmışdır 

GƏNC  PEŞƏKAR  ƏMƏKDAŞ  PROQRAMI  TƏSİS  OLUNMUŞDUR

Azərbaycan Mİlli Elmlər Akademiyasından (AMEA) AzərTAc-a bildirmişlər ki, 2015-
ci ildə təşkil olunacaq proqramda əsasən təbiət elmləri, mühəndislik və tibb sahəsi üzrə 
gənc tədqiqatçı namizədlərə üstünlük veriləcəkdir. İştirak etmək istəyənlər tələb olunan 
sənəd və müraciət formalarını mayın 30-dək AMEA-nın rəyasət heyətinin mərkəzi 
aparatın beynəlxalq əlaqələr idarəsinə təqdim edə bilərlər.

Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyindən verilən məlumata görə, proqram 
iştirakçılarının beynəlxalq və daxili nəqliyyat, mehmanxana və gündəlik yaşayış xərcləri 
MBF tərəfindən ödəniləcəkdir.

Yaponiyanın “Matsumae” Beynəlxalq Fondu (MBF) hər il dünyanın müxtəlif 
ölkələrindən 20 gənc tədqiqatçını fondun “Elmi cəmiyyət” proqramı çərçivəsində 

tədqiqat işləri aparmaq üçün ölkəsinə dəvət edir 

 TƏDQİQATÇILAR  YAPONİYADA 
 ARAŞDIRMALAR  APARMAĞA  DƏVƏT  OLUNURLAR 

Xatırladaq ki, 2012-ci ilin “Gənclər Paytaxtı” Gəncə şəhəri, 2013-cü ilin “Gənclər paytaxtı” isə Biləsuvar 
şəhəri seçilmişdi. Bu il "Gənclər Paytaxtı"nın seçimi ilə bağlı elan edilmiş müsabiqəyə 15 şəhərin (rayon) 
namizədliyi irəli sürülmüşdü. Qeyd edək ki, seçim www.genclerpaytaxti.az saytında internet səsverməsi vasitəsi 
ilə həyata keçirilmişdir. 23 yanvar 2014-cü il tarixdə start götürən səsvermə 1 fevral 2014-cü il tarixdə saat 
23.59-da yekunlaşmışdır. 

Seçildiyi 1 il müddətində həmin şəhər (rayon) gənclərin ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni 
həyatda fəal iştirakını təmin etməli, onların intellektual və yaradıcılıq potensialını artırmalıdır 

2014-CÜ  İLİN  "GƏNCLƏR  PAYTAXTI"  QUBA  ŞƏHƏRİ  SEÇİLDİ  
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ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi ilə Xəzər Universiteti və Azərbaycan 
Hüquqşünaslar Konfederasiyasının (AHK) birgə layihəsi olan, Humanitar və sosial elmlər fakültəsində 
yaradılmış Hüquq Tədris Mərkəzində  (HTM) insan hüquqları üzrə növbəti təlimlər   keçirilmişdir. Təlimlərdə 
Xəzər Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Milli Aviasiya Akademiyası və Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tələbələri iştirak etmişlər.  

Tədris mərkəzinin fəaliyyəti, əsasən, cari dərs ilində hüquqşünas tələbələr üçün insan hüquqları üzrə təlim 
kurslarının keçirilməsi və vəkil olmaq istəyən gənc hüquqşünasları Vəkillər Kollegiyasına üzv olmaq üçün 
imtahanlara hazırlaşdırmaqdan ibarətdir. 

HÜQUQ  TƏDRİS  MƏRKƏZİNDƏ  TƏLİMLƏR

Yanvarın 11-də “Əlil hüquqlarının təminatı Təlimi hüquqşünas Altay Mustafayev apar-
mexanizmi” mövzusunda keçirilmiş  təlimi ekspert 
Elnur Eyvazov aparmışdır. 

Elnur Eyvazov görmə qabiliyyəti olmayan 
hüquqşünasdır. Məşhur Kolumbiya (Columbia), 
Oksford (Oxford) və Kembric (Cambridge) 
universitetlərindən hüquq üzrə 3 magistr dərəcəsinə 
sahibdir. O həmçinin C.P.Morqan (J.P.Morgan) in-
vestisiya bankında çalışıb. Hal- hazırda Azərbaycan 
Diplomatiya Akademiyasında,  Bakı Dövlət 
Universitetində və Qafqaz Universitetində müəllim 
kimi fəaliyyət göstərir.

***
mışdır. O, ABŞ Dövlət Departamentinin Edmund S. 
Muskie Təqaüd Proqramının qalibi kimi 2005-ci ildə 

Yanvarın 18-də  "İnsan hüquqlarının təminatında 
ABŞ-ın Sietl şəhərində yerləşən Vaşinqton 

məhkəmə-konstitusiya nəzarətinin rolu" mövzusun-
Universitetinin Hüquq fakültəsinin magistr pilləsini 

da təlim keçirilmişdir. Təlimçi Azərbaycan Respub-
bitirmişdir. Hal-hazırda Baker& McKenzie hüquq 

likası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Ceyhun 
şirkətində çalışır. O, həmçinin, Azərbaycan 

Qaracayev idi. 
Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının və ABŞ-ın 
NyuYork Ştatı Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür.

***
Təlimin sonunda iştirakçılara sertifikatlar 

təqdim edilmişdir.
Fevralın 1-2-də   "Hüquqi yazı və təhlil" mövzu-

***
sunda 2 günlük təlim keçirilmişdir. Təlim zamanı 
iştirakçılara başlıca hüquqi yazı və təhlildən bəhs 

Fevralın 6-da “Avropa İnsan Hüquqları Məhkə-
edildi, hüquq praktikasında faktlarla iş vərdişləri 

məsində prosedur” mövzusunda seminar keçirilmiş-
barədə məlumat verilmiş, daha sonra isə hüquqi 

dir. Seminarı Avropa insan hüquqları üzrə mütəxəssis 
yazının əsas istiqamətləri olan obyektiv və inandırıcı 

Könül Qasımova aparmışdır. K. Qasımova daha əv-
hüquqi yazı metodları vasitəsilə hüquqi memoran-

vəl Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində hüquq-
dumların və məhkəmələrə müraciətlərin (məsələn, 

şünas kimi çalışmışdır.
iddia ərizələrinin) tərtib edilməsi ilə bağlı praktiki 
aspektlərə toxunulmuşdur. 

ABŞ-ın Pensilvaniya Universitetinin Beyin Mərkəzləri və Vətəndaş Cəmiyyəti proqramının dünya üzrə 
beyin mərkəzlərinin reytinqinə əsasən Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi-Azərbaycan (QTRM-Azərbaycan) 
Mərkəzi Asiya və Qafqaz beyin mərkəzlərinin arasında 4-cü yerdədir. QTRM-Azərbaycan öz həmkarları olan 
CESD, CIE və SAM kimi beyin mərkəzlərini bu siyahıda görməyə çox şaddır.

Daha ətraflı: http://gotothinktank.com/the-2013-global-go-to-think-tank-index-ggtti/

QTRM - AZƏRBAYCAN  BEYİN  MƏRKƏZLƏRİNİN 
 REYTİNQİNDƏ  4-CÜ  YERDƏDİR

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ
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Süleyman Sərdar oğlu Əliyarlı 1930-cu il dekab-
rın 18-də Beyləqan rayonunun Şahsevən kəndində 
anadan olub. 1954-cü ildə Moskva Dövlət Universite-
tini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. O, 1978-ci ildən 
2001-ci ilədək, yəni 23 il Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin (indiki BDU) Azərbaycan tarixi kafedrasına 
başçılıq edib.

1989-2000-ci illərdə Azərbaycan Milli Məclisi-
nin Yer Adları (Toponimiya) Komissiyasının səd-
ri,1992-2001-ci illərdə Azərbaycan Ali Attestasiya 
Komissiyası Rəyasət Heyətinin üzvü olub. 1990-cu il-
də “Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi” fəxri adına 
layiq görülüb. O, 2000-ci  ildə Türk Tarix Qurumu-
nun fəxri üzvü seçilib. 2002-ci ildə türkcə və ingiliscə 
çap olunmuş 26 cildlik "Türklər" ensiklopedik əsərin 
Yayın Kurulu heyətinin üzvü və müəlliflərindən biri 
olub. 150-dən çox elmi məqalə, 7 monoqrafiya, 8 ki-
tab müəllifi olan Süleyman Əliyarlı 18 elmlər namizədi və 3 elmlər doktoru yetişdirib.

Hər zaman olduğu kimi, ömrünün son dövrlərində də ictimaiyyətin, tələbələrin arasında olub, xalqının maa-
riflənməsi üçün hər zaman əlindən gələni edirdi. 

Ölümündən  bir ay əvvəl Süleyman Əliyarlı Xəzər Universitetində keçirilən “Elm və Sənət Məclisi”nin 60-
cı məşğələsində iştirak etdi. “Sülh və hərb. Gülüstan sülh müqaviləsinin reallıqlarına yeni tarixi baxış” mövzu-
sunda keçirilən tədbirdə rusiyalı tarixçi-hüquqşünas alim Oleq Yuryeviç Kuznetsov geniş məruzə ilə çıxış etdi. 
Həmin tədbirdə Süleyman Əliyarlı son dəfə çıxış etdi və aşağıdakı sözləri söylədi:

“...В 1716 г. Петр I снарядил 
посольство в Иран под руководст-
вом A. Волынского. Инструкция 
для этого посольства была напи-
сана Петром I самим. В ней, я по 
памяти стараюсь не цитировать, а 
восстановить смысл послания Во-
лынского. Волынский пишет: 
“формально моя цель состояла в 
том, чтобы подтвердить дружбу 
моего правителя с шахом и заклю-
чить торговое соглашение.” Сей-
час мы осознаем смысл этой мис-
сии. Мне кажется, тогда была 
впервые сформулирована как по-
литическая цель создание хрис-
тианской государственности с 

привлечением армян на территорию Азербайджана. И Волынский имел контакты с представите-
лями армянского народа, чтобы они имели в виду, что Петр I имеет серьёзные намерения в бли-
жайшее время послать войска на Каспий и всячески содействует армянам. Это оценочный подход 
к тому режиму, который был создан русским царем на Кавказе...”

Tədbirin sonunda Süleyman Əliyarlı Xəzər Universitetinin tələbələri ilə xatirə şəkli çəkdirdi və bu şəklə 
baxanda Süleyman müəllim sanki ətrafdakılarla, tələbələrlə həmişəlik vidalaşır. Hər zaman tarixi araşdıran və 
kitablara həkk edən Süleyman Əliyarlı indi özü artıq bir tarixi şəxsiyyətə çevrildi və bundan sonra o, bir böyük 
alim, bir müəllim və bir əziz insan kimi tarixdə qalacaq.

 

XATİRƏXATİRƏ

Yanvar ayının 16-da Azərbaycanın elmi ictimaiyyətinə ağır itki üz verdi;  Əməkdar elm 
xadimi, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının professoru Süleyman 

Əliyarlı 83 yaşında vəfat etdi

SON  ÇIXIŞ,  SONUNCU  FOTO
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NDU XƏBƏRLƏRİ

 NDU-da 2 Fevral Gənclər gününə həsr olunmuş 
“Azərbaycan gəncliyi və müasir dövr” mövzusunda 
elmi-praktik konfrans keçirildi. Konfransı giriş sözü ilə 
açan rektor, professor Saleh Məhərrəmov ümummilli li-
der Heydər Əliyevin gənclər siyasətinin ölkədə, o cümlə-
dən Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurlu davamın-
dan bəhs etdi. Rektor universitet tələbələrinin müxtəlif sa-
hələrdə qazandığı uğurlardan danışaraq gəncləri bayram 
münasibətilə təbrik etdi, onlara elm və təhsildə, müstəqil 
dövlətimizin inkişafı istiqamətindəki gələcək fəaliyyət-
lərində uğurlar arzuladı.        

Konfransda universitet Tələbə Gənclər Təşkilatının 
sədri, doktorant Arzu Abdullayev “Azərbaycan gəncliyi 
və müasir dövr”, Tələbə Həmkarlar təşkilatının sədri, hü-
quqşünaslıq ixtisası üzrə III kurs tələbəsi Mətin Quluza-
də “Tələbə gənclik həmkarlar təşkilatı sıralarında”, Tələ-
bə Elmi Cəmiyyətinin sədri, hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 
III kurs tələbəsi Ramazan Abdullayev “Universitet gənc-
liyi və elmi mühit” mövzularında məruzə etdilər. 

Məruzələrdə vurğulandı ki, Azərbaycan gəncliyi kimi, universitet tələbələri də ölkədə aparılan siyasi, sosial-iqtisadi 
islahatlarda, təhsil quruculuğu sahəsində aparıcı qüvvə kimi öndə gedir, dünya miqyaslı tədbirlərdə ölkəmizi layiqin-
cə təmsil edirlər.

  Konfransın sonunda rektor, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi 
ilə həvəskar rejissorlar üçün keçirilən “Gənc Azərbaycan” qısametrajlı film festivalında ikinci yerə layiq görülmüş 
universitetin fransız dili müəllimliyi ixtisası üzrə III kurs tələbələri, universitet YAP gənclər birliyinin sədr müavini 
Aytən İsmayılovaya və  Arzu Qasımova diplom və sertifikatları təqdim etdi. 

“AZƏRBAYCAN  GƏNCLİYİ  VƏ  MÜASİR  DÖVR”  
MÖVZUSUNDA  ELMİ - PRAKTİK  KONFRANS

Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi 
(KOİCA) Azərbaycan ofisinin rezident numayən-
dəsi xanim Kim Eun-suk və onun rəhbərlik etdiyi iş-
çi qrpu “Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün elekt-
ron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrast-
rukturunun yaradılması” layihəsinin  tətbiqi ilə əla-
qədar yanvarın 13-16-da NDU-da olmuşlar. Uni-
versitetin rektoru, professor Saleh Məhərrəmov və 
Kim Eun-suk layihənin icrası ilə bağlı inzibati, təş-
kilati məsələləri müzakirə etmişlər. Qeyd olunmuş-
dur ki, layihədə ali məktəbin idarəetmə sisteminin 
müasir texnologiyalar vasitəsilə təkmilləşdirilmə-
si, tələbələrə onlayn təhsil xidməti göstərilməsi 
üçün portal, distant təhsil, akademik işlər, elektron 
kitabxana və s.-dən ibarət elektron təhsil şəbəkəsi yaradılması, müasir texnologiyaların alınıb quraşırılması, rəqəmsal 
multimedia infrastrukturunun təkmiləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 2015-ci ildə tamamlanacaq layihənin həyata 
keçirilməsinə KOİCA tərəfindən  3 500 000 ABŞ dolları həcmində vəsait ayrılmışdır.     

Bir neçə günlük səfər çərçivəsində akademik idarəetmə sistemi, texniki təminat, portal, elektron sənəd dövriyyəsi, 
multimedia üzrə işçi qrupları ilə birgə elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturunun qurulması, 
alınacaq texniki avadanlıqların və proqramların seçilməsi ilə əlaqədər məsələlər razılaşdırılmışdır. Koreyalı işçi 
heyət elektron təhsil şəbəkəsinin yaradılması məqsədilə universitetin müxtəlif struktur bölmələrində idarətmə 
sistemi, tədris prosesi ilə yaxından tanış olmuşdur.  Yekun tədbirdə layihəyə ediləcək yeniliklər, təkliflər birgə müza-
kirə olunmuşdur. 

KOİCA  İLƏ  BİRGƏ  LAYİHƏ  TƏTBİQ  OLUNMAQDADIR 
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Yanvarın 29-da BP şirkəti Azərbaycan universitetlərində neft-qaz sahəsində ix-
tisaslaşan bir qrup birinci və ikinci kurs tələbələrinə öz xüsusi mükafatlarını təqdim 
etmişdir. Xəzər Universitetinin Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin neft-qaz 
mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan birinci kurs tələbəsi Nadir Əlizadə də mükafat 
alanlar arasındadır.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən şirkətin Azərbaycanda əlaqələr üz-
rə meneceri Tamam Bayatlı layihənin BP-nin ölkəmizdə təhsilin inkişafını dəstək-
ləmək və neft-qaz sənayesində yerli mütəxəssislərin imkanlarını genişləndirmək öh-
dəliyinin bir hissəsi olduğunu bildirmişdir.

Bildirilmişdir ki, təqdim olunan xüsusi mükafatlar həmin tələbələrə BP-nin maliyyəsi ilə 10 aylıq ingilis dilinin 
təlimi proqramında iştirak etmək imkanı verəcək. Bu proqramla tələbələr texniki sahəyə aid dil bilgilərini təkmilləş-
dirəcəklər. Bu da onların seçdikləri ixtisaslar sahəsində alacaqları biliklərə dəyərli əlavə olacaqdır.

Sonda tələbələrə sertifikatlar verilmişdir. 

TƏLƏBƏMİZ  BP  ŞİRKƏTİNİN  
XÜSUSİ  MÜKAFATINA  LAYİQ  GÖRÜLMÜŞDÜR

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

Əhalinin yanğın təhlükəsizliyi bilgiləri ilə ma- nadan köçürülməsi (təxliyyə) planlarının və hər bir 
arifləndirilməsi üçün müəyyən olunmuş vəzifələrin auditoriya üçün yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına aid 
icrasının səmərəsini yüksəltmək,eyni zamanda, yaddaş kitabçalarının tərtib olunaraq müvafiq yerlər-
gənclərdə həyat təhlükəsizliyinin əsasları ilə bağlı mə- dən asılması,  pilləkən qəfəsliklərində əlavə otaqların 
lumatların  artırılması məqsədilə Fövqəladə Hallar quraşdırılmasının yolverilməzliyi, yanğına qarşı su 
Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti (DY- təchizatına (su hovuzları, su kəmərləri, su çənləri, su 
NX) yanğına qarşı təbliğat xarakterli tədbirlərə önəm hidrantları) qayğı ilə yanaşılması,  elektrik təsərrüfa-
verərək,  fevralın 11-də Xəzər Universitetində müəl- tının “Elektrik Qurğularının Quraşdırilması Qayda-
lim və tələbələrin iştirakı ilə  yanğına qarşı təbliğat gü- lari”- na dair təlimata cavab verməsinin vacibliyi  
nü keçirmişdir. qeyd olunmuşdur.

Tədbirdə DYNX-nin əməkdaşları ”Təhsil müəs- Tədbirdə, həmçinin, ilkin yanğınsöndürmə vasi-
sisələrinin yanğın təhlükəsizliyi”  qaydaları ilə bağlı  tələrindən istifadə qaydaları əyani surətdə nümayiş et-
iştirakçıları məlumatlandırmış, təhsil müəssisələri dirilmiş, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını təbliğ 
ərazisinin daim təmiz vəziyyətdə saxlanılması, nor- edən yaddaş  kitabçası və “Heydər Əliyev və Azər-
mativ sənədlərə uyğun ilkin yanğınsöndürmə vasitə- baycanın yanğın təhlükəsizliyi “ kitabı universitet rəh-
ləri ilə təmin edilməsi, yanğın zamanı insanların bi- bərliyinə təqdim edilmişdir.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  YANĞİNA  QARŞI 
 TƏBLİĞAT  GÜNÜ  KEÇİRİLMİŞDİR

Azərbaycanın iki ali məktəbində yənədəsi üçün keçirilib,  ofislər isə 2014-cü ilin mar-
) ya- tında fəaliyyətə başlayacaq. Təlim Fin Mərkəzi Ofisi-

radılan Mərkəzi Ofis  və Təcrübə Firması  fevralın nin nümayəndələri Niko Finnila və Marjo Välitalo 
10-14-də Xəzər Universitetində heyət üzvləri üçün tə- tərəfindən həyata keçirilmiş və Mərkəzi Ofis və Təc-
limlər keçirib. Bu müəssisələr  Avropa PEN Interna- rübə Firmasının rolu və vəzifələri, gündəlik fəaliyyə-
tional, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin ti, əməliyyatları, metodologiyası, biznes planın inki-
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Dünya Bankının dəstə- şafı, standartların inkişafı və təchizatçı firmaların ya-
yi ilə yaradılıb. radılması kimi mövzuları əhatə etmişdir.

Təlimlər iki iştirakçı universitetin doqquz nüma-

 (Xəzər Univer-
siteti və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

MƏRKƏZİ  OFİS  VƏ  TƏCRÜBƏ  FİRMASI 
 TƏLİMLƏRƏ  BAŞLAYIB
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MƏDƏNİYYƏTMƏDƏNİYYƏT

Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 
iştirak etmişlər. 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə çıxış edə-
rək demişdir ki, Qara Qarayev Azərbaycan xalqı-
nın böyük oğludur, böyük şəxsiyyətdir, dahi bəs-
təkardır. O, Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını lə-
yaqətlə təmsil edirdi. Onun fəaliyyəti sayəsində 
Azərbaycanı sovet məkanında və dünyada daha 
da yaxından tanıdılar. O, Azərbaycan xalqını, 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətini dünyaya tanıt-
dırırdı. Onun yaşayıb-yaratdığı dövrdə Azərbay-
can müstəqil deyildi və ancaq Azərbaycan xalqı in-
cəsənət, ədəbiyyat, musiqi sahəsində öz 
istedadını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıra 
bilirdi. Əlbəttə, Qara Qarayevin əsərlərini 
dinləyən tamaşaçılar anlayırdılar ki, ancaq 

istedadlı xalqın nümayəndəsi belə gözəl əsərləri yarada bilər. Qara Qarayevin əsərləri ölməzdir. Onlar bu gün də 
yaşayır, bundan sonra da əbədi yaşayacaqdır. 

Qara Qarayevin xatirəsi müstəqil Azərbaycan dövləti tərəfindən əbədiləşdirilib. Onun adına prospekt, metro 
stansiyası, incəsənət məktəbi vardır. Bu gün onun gözəl abidəsi Bakının tarixi yerində açılır. Bu münasibətlə bir 
daha bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bir daha ümumi fikri ifadə edərək demək istəyi-
rəm ki, Qara Qarayevin əziz xatirəsi və onun ölməz əsərləri Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. 

Mərasimdə  Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Xalq Artisti Fərhad Bədəlbəyli, Qara Qarayevin tələbəsi, 
Xalq Artisti, bəstəkar Arif Məlikov, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq Yazıçısı Anar, Qara Qarayevin oğ-
lu, Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının professoru, Əməkdar İncəsənət Xadimi, bəstəkar Fərəc 
Qarayev çıxış etmişlər. 

Sonra Prezident İlham Əliyev abidəni açmış, önünə gül dəstəsi qoymuş, musiqi ictimaiyyətinin nümayəndə-
ləri ilə səmimi söhbət edərək, onlarla xatirə şəkli çəkdirmişdir.

BAKIDA  GÖRKƏMLİ  BƏSTƏKAR 
 QARA  QARAYEVİN  ABİDƏSİ  

 AÇILMIŞDIR

Fevralın 3-də Bakının 28 May küçəsində Azərbaycan mədəniyyətinin ən görkəmli 
nümayəndələrindən biri, bəstəkar və pedaqoq, SSRİ Xalq Artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Qara 

Qarayevin abidəsi açılmışdır 



Festivalın idarə heyətinin növbəti iclasında qərara 
alınmışdır ki, 2001-ci ildən Kann kinoforumuna baş-
çılıq edən 83 yaşlı rejissor Jil Jakobu bu vəzifədə 
2014-cü il iyulun 1-dən Fransanın “Canal+” telekana-
lının sabiq baş direktoru 68 yaşlı Pyer Leskür əvəz edə-
cək. 

Jil Jakob Kann kinofestivalının prezidenti olan-
dan əvvəl 1978-ci ildən 2001-ci ilədək həmin festiva-
lın icraçı direktoru vəzifəsində işləmişdir.

Məhz Jakobun köməyi ilə bu kinoforumda əsas 
proqramdan sonra ikinci “Xüsusi baxış”, habelə “Qı-
zıl kamera” mükafatı yaranmışdır. Bu mükafat festi-
valın seksiyalarından birində ən yaxşı debütə görə təq-
dim edilir. Bundan əlavə, Jil Jakob gənc müəlliflərin 
qısametrajlı işləri üçün “Sinefondasyon” proqramını 
təsis etmişdir. 

Pyer Leskür uzun müddət jurnalist kimi işləmişdir. O, Fransanın pullu telekanalını təsis edənlərdən biridir. 
Həmin telekanal Fransada televiziya efiri üzərində dövlət inhisarına son qoymuşdur. 1994-2002-ci illərdə Les-
kür telekanalın baş direktoru olmuşdur. Bu illər ərzində “Canal+” dünya kabel televiziyası bazarında ən iri işti-
rakçılardan birinə çevrilmişdir. 

Kann kinofestivalı ilk dəfə 1946-cı ildə keçirilmişdir. Dünyada ən nüfuzlu forumlardan biri sayılan bu festi-
val hər il may ayının axırlarında keçirilir. 
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KANN  KİNOFESTİVALININ  YENİ  PREZİDENTİ

Kann kinofestivalının yeni prezidenti vəzifəsinə Pyer Leskür təyin edilmişdir 

Azərbaycanlı cazmenin solo konserti şəhərin məşhur 
“Majestic Bariere” otelinin “Diane” salonunda təşkil olun-
muşdur. İsfar Sarabski konsertdə P.Çaykovskinin, Vaqif 
Mustafazadənin əsərləri ilə yanaşı, öz kompozisiyalarını da 
ifa etmişdir. Onun hər çıxışı caz həvəskarları tərəfindən 
sürəkli alqışlarla qarşılanmışdır.

Konsertdə Kann bələdiyyəsinin rəsmləri, şəhər icti-
maiyyətinin nümayəndələri, festival iştirakçıları və digər qo-
naqlar iştirak etmişlər. 

Tamaşaçı Jilber Konstan konsertdən sonra təəssüratını 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri ilə bölüşərək demişdir ki, 
“Azərbaycan musiqisinə vurğunluq məni yenidən istedadlı 
gənc cazmen İsfar Sarabskinin konsertinə gətirib çıxarmış-
dır. Onun klassik musiqinizi müasir cazla imrpovizə edib 
özünəməxsus tərzdə məharətlə ifası tamaşaçıları sözün əsl 
mənasında valeh etmişdir. Onların İsfar Sarabskini dəfələrlə 
səhnəyə çıxmağa məcbur etmələri fikrimi bir daha təsdiqlə-
yir. 

Gənc cazmenin konserti ölkənizdə musiqi və digər sa-
hələrdə çoxlu sayda istedadlı gənclərin yetişməsindən və 
musiqi zənginliyinizdən xəbər verir. Bir daha əmin oldum 

ki, Azərbaycan təkcə yeraltı və yerüstü sərvətlərə deyil, həm də zəngin mədəniyyətə malik bir ölkədir. Belə bir 
ölkədə yaşamağın özü elə xoşbəxtlikdir”. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə gənc virtuoz ifaçı, 2009-cu il Montrö Beynəlxalq musiqi 
festivalının qalibi, Əməkdar Artist İsfar Sarabski fevralın 3-də Kannda keçirilən MİDEM 

Beynəlxalq festivalında uğurla iştirak etmişdir 

İSFAR  SARABSKİ  BEYNƏLXALQ  FESTİVALDA  



Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a 
bildirmişlər ki, yazıçıya bu mükafat “Yuqra” ədəbiyyatını xaricdə təb-
liğ və tərcümə etdiyinə görə” nominasiyasında qalib gəldiyinə görə 
verilmişdir.

Ümumilikdə bu il mükafata Rusiya şair və yazıçılarından Andrey 
Tarxanov, Yeremey Aypin, Mariya Voldina, İvan Şelokov, Yunanıstan 
yazıçısı Aleksey Parnis, Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası Makedo-
niyadan yazıçı Venko Anlonovski və həmyerlimiz Məmməd Oruc la-
yiq görülmüşlər. 

“Yuqra” Beynəlxalq ədəbiyyat mükafatı komissiyasının təşkilat-
çıları Xantı-Mansiysk bankı və “Həyatın yolları” bədii fondudur. 

Mükafatların ənənəvi təqdimetmə mərasimi martın sonunda nə-
zərdə tutulur.
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“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin (AzTV) istehsal etdiyi klassik Azərbaycan şairi Seyid 
Əzim Şirvaninin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş “Aləmdə səsim 
var mənim” adlı bədii-sənədli filmin çəkilişləri başa çatmışdır.

AzTV-nin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, filmin 
çəkilişləri Bakıda və Şamaxıda aparılmışdır.

Ekran əsərində şairin obrazını Əməkdar Artist Pərviz Bağırov 
canlandırmışdır.

Filmin ssenari müəllifi Zərnişan Ağayeva, rejissoru Vasif 
Məmmədzadə, operatoru  Zahid Bağırovdur.

Klassik Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin 
həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş film çəkilmişdir 

USTAD  ŞAİR  HAQQINDA  FİLM

Azərbaycanlı yazıçı Məmməd Oruc Rusiya Federasiyasının 
Xantı-Mansiysk muxtar dairəsinin “Yuqra” Beynəlxalq 

ədəbiyyat mükafatına layiq görülmüşdür 

YAZIÇIMIZ   “YUQRA”  
BEYNƏLXALQ  ƏDƏBİYYAT  MÜKAFATININ  LAUREATIDIR 

 “Bakı” kinostudiyasının istehsalı olan “O ni qonşu Bədəlan kəndindən olan yaşlı kitab təmirçisi 
olmasın, bu olsun” filmində əsərin qəhrəmanı Mə- H.Məmmədovun atasına satmışdır. 163 yaşlı kitab, 
şədi İbadın adını çəkdiyi məşhur “Tarixi-Nadir” kita- Hicri-Qəməri təqvimi ilə 1272-ci il (1851) şaban 
bının orijinal nüsxələrindən biri 40 ilə yaxındır ki, ayının 9-da çapdan çıxmışdır. Fars dilində, nəstəli 
Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsində Həmid xətlə yazılmış “Tarixi-Nadir” kitabı 147 səhifədən 
Məmmədovun evində qorunub saxlanılır. ibarətdir. 

AzərTAc xəbər verir ki, kitabın orijinal nüsxəsi-

Məşədi İbadın yarıyadək oxuduğu kitabın bir nüsxəsi də Masallıda saxlanılır

rejissor
 Vasif  Məmmədzadə

“TARİXİ - NADİR” KİTABININ  ORİJİNAL  NÜSXƏSİ
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Konfransda ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və 
turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti təmsil 
etmişdir.

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a 
bildirmişlər ki, konfrans çərçivəsində mədəniyyət nazirlərinin “Dialoqun 
və sülhün inkişafı naminə İslam dünyasında mədəni hüquqların inkişafı” 
mövzusunda “Dəyirmi masa”sı keçirilmişdir. Bundan əlavə, İslam 
Dünyasının Mədəniyyət Strategiyasının üzv ölkələr tərəfindən tətbiq 
edilməsinə dair həmin ölkələrin nümayəndələrinin və baş direktorun 
hesabatı dinlənilmişdir. 

Konfransın yanvarın 22-də keçirilən iclasında Azərbaycan İslam 
Mədəni Strategiyasının İcrası üzrə Məşvərətçi Şuraya üzv seçilmişdir.

Səudiyyə Ərəbistanının Mədinə şəhərində İSESCO-nun təşkilatçılığı ilə Mədəniyyət 
Nazirlərinin VIII İslam Konfransı keçirilmişdir 

AZƏRBAYCAN  MƏŞVƏRƏTÇİ  ŞURAYA  ÜZV  SEÇİLMİŞDİR

lığı 2 santimetrdir. Səkkizguşəli bu əlyazma kitabın 
310 yaşı vardır. Ruslan Məmmədov şəxsi kitabxana-
sında, ümumilikdə, 300-dən artıq nadir əlyazma sax-
layır. O, qədim kitabları toplamaqla yanaşı, onları 
bərpa edərək ömrünü uzadır. Ruslan Məmmədov qə-
dim kitabları, əsginaz və məişət əşyalarını qonşu ra-
yonlarda yaşayan insanlardan toplamışdır. 

 Onun evi Qəbələ şəhərinin şimalında inşa 
edilən “Tufan” Dağ-Xizək Yay-Qış İstirahət Komp-
leksinin yanında yerləşir ki, bu da gələcəkdə həmin 
əraziyə gələn turistlərin Ruslan Məmmədovun qoru-
yub saxladığı qədim maddi mədəniyyət nümunələri 

Ruslan Məmmədov şəxsi kitabxanasına 2100-ə 
yaxın qədim əlyazma, müxtəlif əsrlərdə çap olunmuş 
nadir nüsxəli kitablar və müasir ədəbiyyat nümunə-
ləri toplamışdır. Onun qoruyub saxladığı əlyazmalar 
arasında ən qədim kitabın 725 yaşı vardır. Ərəbcə 
olan həmin əlyazma kitab “Qurani-Kərim”in təfsiri-
dir. Kitabxanada saxlanılan Əssar Təbrizinin “Mehr 
və Müştəri” əlyazmasının 420, İmam Birqivinin 
“Risaləsinin şərhi” əlyazmasının 290, S.Ə.Şirvani-
nin “İbtidai qəzəliyyat” kitabının isə 100 yaşı vardır. 
“Mehr və müştəri” kitabının qədim və nəfis əlyazma-
ları hazırda İngiltərə, Rusiya, Türkiyə, İran və Hin-
distanın kitabxanalarında mühafizə edilir. Ölkəmiz-

və kitablarla yaxından tanış olmasına imkan yarada-də bu kitabın cəmi 4 nüsxəsi mövcuddur ki, onlardan 
caqdır. Şəxsi kitabxanasını və muzeyini daha da zən-3-ü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mə-
ginləşdirəcəyini bildirən Ruslan Məmmədov onun ki-həmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda, biri 
tab və eksponatları ilə tanış olmaq istəyənlərə hər cür isə Ruslan Məmmədovun şəxsi kitabxanasındadır.
şərait olduğunu demişdir.Ruslan Məmmədovun mühafizə etdiyi ən kiçik 

ölçülü “Qurani-Kərim” kitabının uzunluğu 4, qalın-

 Ruslan Məmmədov turistlərin ən çox səfər etdiyi Qəbələnin Duruca kəndindəki şəxsi 
evində muzey və kitabxana yaratmışdır

QƏBƏLƏDƏ  QƏDİM  KİTABLAR  VƏ  MADDİ - MƏDƏNİYYƏT 
NÜMUNƏLƏRİ  NÜMAYİŞ  ETDİRİLİR 
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ELMELM

AMEA Rəyasət Heyətinin ictimaiyyətlə əla- qəbul edib. Qərara əsasən, AMEA-nın Nəsirəd-
qələr şöbəsindən verilən məlumata görə, elmin din Tusi, Həsən bəy Zərdabi, akademiklər Üze-
inkişafına böyük töhfələr verən, mühüm nailiy- yir Hacıbəyli, Mirəsədulla Mirqasımov, Yusif 
yətlər əldə edən alimləri daha yüksək səviyyəli Məmmədəliyev və Musa Əliyev adına mükafat-
tədqiqatlar aparmağa sövq etmək, həmçinin ları təsis olunub.
Azərbaycanın bir sıra görkəmli alimlərinin xati- AMEA Rəyasət Heyəti Mərkəzi Aparatının 
rəsini əbədiləşdirmək məqsədilə Azərbaycan Elmi-təşkilat idarəsinə “Azərbaycanın görkəmli 
Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti bir alimlərinin adına AMEA mükafatlarının Əsasna-
sıra mükafatların təsis edilməsinə dair qərar məsi”nin hazırlanması həvalə olunub.

Azərbaycanın görkəmli alimlərinin adına AMEA-nın mükafatları təsis edilib

GÖRKƏMLİ  ALİMLƏRİN  ADINA  MÜKAFATLAR 

“Microsoft” korporasiyasının tədqiqat bölməsi “Robohub” resursunun məlumatına görə, 
İsveçrənin iki təhsil müəssisəsi ilə uçan robotların proqram istehsalçısı 5 il ərzində Sürix Ali Texniki 
yaradılması layihəsi də daxil olmaqla, bir sıra Məktəbinin (ETH Zurich) və Lozanna Politexnik 
istiqamətlər üzrə elmi layihələrin həyata keçirilməsi Məktəbinin (EPFL) alimləri tərəfindən elmi tədqiqat 
məqsədilə saziş imzalamışdır. Robotları əl işlərinin aparılmasına 5 milyon İsveçrə frankı (5,5 
hərəkətləri və toxunuşla idarə etmək mümkün olacaq. milyon dollar) ayırmağa razılıq vermişdir. 

“Microsoft” uçan robotların yaradılmasına 5,5 milyon dollar sərmayə qoymağı planlaşdırır 

UÇAN  ROBOTLAR  YARADILACAQ
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 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
(AMEA) Kibernetika İnstitutunun direktoru, 
akademik Telman Əliyev APA-ya açıqlamasında 
deyib ki, yeni sistemə əsasən, neft quyuları uzaq 
məsafədən distansion nəzarət-idarə sistemləri 
vasitəsilə idarə edilir. Onun sözlərinə görə, hazırda 
yeni sistem Bibiheybət Neftqazçıxarma İdarəsində 
yerləşən 35 quyuda tətbiq edilib: “Gələcəkdə həmin 
sistemin Azərbaycanın daha geniş ərazilərində tətbiq 
edilməsi ehtimalı var. Yenilik neft quyularında 
rentabelliyi iki dəfəyədək yaxşılaşdırmağa imkan 
verir. Çox böyük layihədir və iqtisadi səmərə verir. 
Uzaq məsafədən neft quyularında nəzarət-idarəetməni 
həyata keçirən yeni sistem onların çox optimal və 
səmərəli işləməsini təmin edir. Nəticədə elektrik 
enerjisinə çox böyük qənaət olur, obyektin rentabelliyi 2 dəfəyədək çoxalır. Rentabelliyi artırmaq üçün 
institutda yaradılan yeni texnologiyanın tətbiqi uzaq məsafədən quyunun həm işinə nəzarət etməyə, həm baş 
verə biləcək qəzaların gizli dövrünü aşkarlamağa, həm də quyunun səmərəli rejimdə işləməsinə imkan verir”.

 T. Əliyev qeyd edib ki, gələcəkdə yeni sistemin daha hansı ərazilərdə yerləşdirilməsini Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti müəyyənləşdirəcək və sifarişi onlar verəcəklər. Onun sözlərinə görə, sistemin 
geniş tətbiqi üçün onun istehsalına böyük ehtiyac var. Gələcəkdə sistemin istehsalı Dövlət Neft Şirkəti 
tərəfindən həyata keçirilə bilər.

Azərbaycanda neft quyularına uzaqdan nəzarət edə bilən yeni sistem yaradılıb

NEFT  QUYULARINA  YENİ  NƏZARƏT  SİSTEMİ

 
Bu, əslində, Kordova Milli Universitetinin tələbələri Nikolas 

Arayya və Nikolas Vuksanovikin diplom işidir. Onlar su əvəzinə kar-
bon dioksidindən və ya karbon qazından istifadə etmək təklifini irəli 
sürmüşlər.

Arayya və Vuksanovik bu ideyanı müasir dünyanın şirin su 
çatışmazlığı və ekoloji problemlərinin həllinə özünəməxsus töhfə 
hesab edirlər. Az da olsa, su işlədən quru təmizləmə qurğularından 
fərqli olaraq, “Nimbus” adlı paltaryuyan maşın tam susuz rejimdə işlə-
yir. Bundan başqa, o, adi paltaryuyan maşından xeyli az elektrik enerji-
si sərf edir. Belə təmizləmədən sonra paltarı nə qurutmağa, nə də ütülə-
məyə ehtiyac qalır.

Gənc mütəxəssislər istehsal dizaynı sahəsində yüksək qiymət al-
mış və artıq öz ixtiralarını patentləşdirmişlər.

Argentinalı iki tələbə susuz işləyən paltaryuyan maşın icad etmişlər

SUSUZ  İŞLƏYƏN  PALTARYUYAN  MAŞIN 

 Mövcud və istismara hazırlanan fiber-optik kabellə məlumatlar saniyədə 1,4 terabit sürətlə ötürülüb. Sınaq 
410 kilometr məsafədə London və İspviç şəhərləri arasında həyata keçirilib. mütəxəssislər məlumatların 
ötürülməsi üçün 1.4 TB/s sürətini yeni dünya rekordu adlandırıblar. 

Flexgrid texnologiyasına malik yalnız yeni magistral marşrutlayıcılar bu sürətə nail olmağa icazə verir.
Onların istifadəsi internet-provayderlərə öz şəbəkələrinin keçirtmə qabiliyyətini bütün infrastrukturu yenidən 

qurmadan xeyli artırmağa icazə verəcək.

Alcatel-Lucent və Britaniyanın BT internet provayderinin mütəxəssisləri elan ediblər ki, 
yeni nəsil magistral marşrutlayıcıların sınağı uğurla başa çatıb

  MƏLUMAT  ÖTÜRMƏ  REKORDU 



Yahoo Hakuhodo Kettle agentliyi ilə birlikdə Hands On Search 
adlı qurğu yaradıb. Qurğu yarıkompüter, yarı-3D-printerdir. O, 
demək olar ki, istədiyiniz hər bir şeyi qurmağa qadirdir. 

Yaponiyadakı görmə əngəlli uşaqlar üçün məktəbin şagirdləri 
Hands On Search-ə yaxınlaşıb istənilən sözü, məsələn "zürafə" və ya 
"ağac" - deyirlər. Qurğu Yahoo-nun köməkliyilə həmin obyektin 
şəklini tapır və onun miniatür versiyasını (3D) çap edir. 

Əgər adı çəkilən obyekti tapmaq mümkün olmursa, qurğu 
axtarışın əlavə alətlərindən istifadə edir. 

Yahoo-nun Yaponiyadakı bölməsi bildirir ki, məktəbə pulsuz 
hədiyyə etdiyi bu sosial qurğunun kommersiallaşması barədə heç bir 
plan qurmur.
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 Bunu Rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasov jurnalistlərə 
aşıqlamasında söyləyib. Ə.Abbasov deyib ki, Azərbaycan ilk süni rabitə 
peykindən artıq 10 mln. dollar gəlir əldə edib və peyklə bağlı cəlb edilən 
kreditlərin 70%-ə qədəri qaytarılıb. Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycanda 
İKT-dən əldə edilən gəlir 2 mlrd. dollardır və 2020-ci ilə qədər bu göstəricinin 
8,5 mlrd. dollara çatacağı gözlənilir. Bu sahədə orta illik artımın 15-18% olacağı 
prqnozlaşdırılır. “Ölkəmiz kiçik olduğu üçün bazarın həcmi böyük deyil. Ona 
görə də innovaftiv xarakterli xidmət və məhsulların xaricə çıxarılması əsas 
götürüləcək”, - deyə nazir vurğulayıb.

Ə.Abbasov 2020-ci ilə qədər dövlətin əhaliyə təqdim etdiyi xidmətlərin 
100%-nin “Elektron Hökumət” vasitəsi ilə həyata keçirilməsi, əhalinin elektron 
xidmətlərdən istifadə səviyyəsinin 80%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. O qeyd 
edib ki, “Qızıl üçbucaq” deyilən konsepsiya üzərində iş aparılır: “Birinci 
növbədə intellektual insan potensialı yetişdirilməlidir. Bu istiqamətdə son 
vaxtlar yeni universitetlərin yaradılması da qeyd olunmalıdır. İkincisi, əlverişli 

biznes mühitinin yaradılması ilə bağlıdır. Texnoparkların yaradılması və yeni vergi və gömrük siyasəti bura daxildir. 
Üçbucağın üçüncü bucağı kapitala bağlıdır. Neftdən gələn gəlirlərin qeyri-neft sektoruna, texnologiyanın inkişafına 
yönəldilməsi həyata keçirilir. Bu istiqamətdə işlər gerçəkləşdirilərsə, “Qızıl üçbucaq” konsepsiyası uğurla həyata 
keçiriləcək”.

Azərbaycanın İKT məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması üçün transmilli şirkətlərlə əməkdaşlığı, birgə 
layihələrin həyata keçirilməsini zəruri sayan rabitə və informasiya texnologiyaları naziri deyib ki, 2020-ci ilədək İKT 
sahəsinə dövlət tərəfindən 3-3,3 mlrd. dollar, özəl sektor tərəfindən də təxminən eyni həcmdə sərmayə yatırılacağı 
gözlənilir: “Əgər İKT sahəsinə qoyulan 1 dollar sərmayənin 10 dollar gəlir verdiyini nəzərə alsaq, hədəflərimizə nail 
ola bilərik”.

 Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatına əsasən, Azərbaycan internetin inkişafına 
görə MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında birinci yerdədir

İKT  SEKTORUNA  7  MİLYARD  DOLLAR  SƏRMAYƏ  YATIRILACAQ

Yahoo-nun Yaponiyadakı şirkəti görməyən uşaqlara internetdə 
axtarış aparmaq üçün imkan yaratdığını bildirib 

GÖRMƏYƏN  UŞAQLAR  ÜÇÜN  AXTARIŞ  QURĞUSU 

İKTİKT

Bu məlumatı “Azərbaycan Dəmir yolları” QSC-nin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov verib. Onun sözlərinə 
görə Wi-Fi sistemi yalnız dəmir yolları stansiyalarında deyil, həmçinin vaqonlarda da tətbiq ediləcək.

Nadir Əzməmmədovun sözlərinə görə, müvafiq hazırlıq işləri gedir: “Hal-hazırda hərəkətdə olan vaqonlarda bu 
sistemin tətbiq edilməsinin mümkünlüyü aydınlaşdırılır. Əgər Wi-Fi-dan dəmir yolu stansiyalarında istifadə etmək 
istəyiriksə, niyə bunu elə hərəkətdə olan vaqonlarda da etməyək?”

QATARLARDA  Wİ-Fİ  OLACAQ

“Azərbaycan Dəmir yolları” QSC-nin planında bu sistemin dəmir 
yolu şəbəkəsində tətbiqi nəzərdə tutulub



  Bu barədə “IHS” analitik-informasiya agentliyinin 
tərkibinə daxil olan “IMS Research” tədqiqat şirkətinin 
analitikləri proqnoz vermişlər.

Analitiklərin qiymətləndirməsinə əsasən, cari ildə 
televizorlar üçün tədarük edilməsi gözlənilən 231 milyon 
maye-kristal panelin 207 milyonu işıq diodlu işıqlandır-
ma ilə təchiz ediləcək. Qalan 24 milyon əvvəlki nəsil tex-
nologiyaların tətbiqi ilə soyuq katodlu flüorasan lampalar (CCFL) əsasında yaradılacaq. 

Mütəxəssislər proqnozlaşdırır ki, 2016-cı ilədək bazara tədarük edilən maye-kristal televizorların 100 faizi 
işıq diodlu işıqlandırma ilə təchiz ediləcək. 

Hazırda Yaponiyanın “Sharp” şirkəti “CCFL” işıqlandırma ilə təchiz olunan “LCD” panellərin istehsalını 
tam dayandırmışdır. Cənubi Koreyanın “Samsung” və “LG” şirkətləri də bunu etməyə hazırlaşır. Belə ki, onların 
istehsal etdikləri maye-kristal televizorların 95 faizində diodlu işıqlandırmadan istifadə edilir. İlin sonunadək isə 
nisbətin daha yüksək olacağı gözlənilir. 
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2016-cı ildə fon işıqlanması qismində diodlu işıqlandırmadan (LED) istifadə olunan 
maye-kristal televizorların (LCD) bazar payı 90 faizə çatacaq 

“LED”  İŞIQLANDIRMA  SİSTEMİ 

2011-ci ilin martında Yaponiyada böyük dağıntı- Facebookdan üç il ərzində yalnız 58 milyon abunəçi 
lara və 18 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan istifadə etmişdi.
güclü zəlzələ zamanı yaranmış ümumi qarışıqlıqda Line şəbəkəsi vasitəsi ilə istənilən təbii fəlakət 
öz yaxınlarından xəbər tutmaq istəyən insanlar onlar- zamanı istifadəçilər bir-birlərinə mesaj göndərməklə 
la telefon əlaqəsi yarada bilməmişdilər. Bu, Line adlı yanaşı, internet tarifinə uyğun olaraq telefon əlaqəsi 
şəbəkənin yaranmasına səbəb olmuşdur. də yarada bilərlər. Filippində baş verən dağıdıcı 

Zəlzələdən 3 ay sonra NHN Japan tərəfindən ha- qasırğa zamanı bu şəbəkənin üstünlükləri bir daha 
zırlanan şəbəkə bir ildən də az müddət ərzində 50 mil- nümayiş olundu.
yon insan tərəfindən yüklənmişdi. Müqayisə üçün Şəbəkədən bu gün 300 milyondan çox abunəçi 
xatırladaq ki, dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi olan istifadə edir.

 
Line adlı şəbəkədən iki il ərzində 300 milyondan çox abunəçi istifadə etmişdir

QEYRİ - ADİ  REKORD

Bu günədək müxtəlif istehsalçılar uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş xeyli 
sayda planşet istehsal etmişlər. Lakin “uşaq” smartfonları hələ ki, çoxluq 
təşkil etmir və “KD Interactive” şirkəti məhz belə yenilik təqdim etmişdir. 
Yeni aparat “Kurio 4S” adlandırılmışdır.

Cihaz texniki xarakteristikasına görə göz oxşamır: 800x480 piksel 
təsvir ölçülü 3,97 düymlük ekran, naməlum takt tezlikli ikinüvəli 
prosessor, müvafiq olaraq 1 və 8 qiqabayt əməli və daxili yaddaş, həmçinin 
2,1 və 0,3 meqapiksel təsvir ölçülü kamera və 2 min milliamper/saat 

tutumlu akkumulyatorla təchiz edilmişdir.
“Kurio 4S” smartfonu “Android 4.2” əməliyyat sisteminin öncədən quraşdırılmış tətbiq dəstinə malik xü-

susi versiyası ilə işləyir, həmçinin valideyn nəzarəti və genişləndirilmiş təhlükəsizlik funksiyaları nəzərdə tutul-
muşdur. Məsələn, valideynlər günün vaxtından asılı olaraq smartfondan istifadəyə müəyyən məhdudiyyətləri tə-
yin edə, kontaktlar siyahısına nəzarət edə və internetə çıxış imkanını filtrdən keçirə, həmçinin GPS naviqasiya 
peykinin məlumatına görə uşağın yerini izləyə bilərlər. Bundan başqa, “Kurio 4S” smartfonunun yaddaşına xila-
setmə xidmətinin nömrələri yazılır və smartfonun söndürmə düyməsinin üç dəfə sıxılması səssiz SOS mesajı 
göndərir.

Smartfon “Android 4.2” əməliyyat sisteminin öncədən quraşdırılmış 
tətbiq dəstinə malik xüsusi versiyası ilə işləyir

“KURİO  4S”  UŞAQ  SMARTFONU  TƏQDİM  EDİLMİŞDİR 



32 326 Fevral  2014

ŞƏXSİYYƏTLƏRŞƏXSİYYƏTLƏR

 Üç şəkil diqqətimi cəlb edir. Nəsibə Zeynalova, zəldək, qadınıq da. Hərçənd mən belə şeylərə çox fi-
Süleyman Ələsgərov və Şövkət Ələkbərovanın eyni kir verən deyiləm. İndi xanımlarımız maşallah, saat-
gündə çəkilmiş şəkilləri. O zaman “Kənd həyatı” jur- larla üst-başlarını düzəldirlər. Siz bu şipşirin meyvə-
nalında işləyirdim. Jurnalın 1988-cı ilin birinci nöm- lərdən dadın, mənim işim uzun çəkməz.
rəsi üçün tanınmış sənət adamlarının adından yeni il  Məqsədimizi ona bildirdim. Dedim geniş söhbət 
təbrikləri hazırlanmalıydı. Payıma Nəsibə Zeynalo- edəcəyik, sonra bu söhbət əsasında “Kənd həyatı” jur-
va, Süleyman Ələsgərov və Şövkət Ələkbərova düş- nalının oxucularını yeni il münasibətilə təbrik etmək 
dü. Böyük sənətkarlarla görüşüb şəkillərini çəkmək üçün sizin ürək sözlərinizi hazırlayacağıq.
və təbriklərin mətnini hazırlamalıydım. Jurnalın ma- - Siz bu materiala baxacaqsınız, xoşunuza gəlsə,  
terialları mətbəəyə bir ay əvvəl göndərilirdi. Ona gö- dəyişiklik etmədən çap edəcəyik. Təbii ki, şəklinizi 
rə də jurnalın fotoqrafı Mübariz Əliyevlə gecikmə- də verəcəyik.

 - Ay dədəm vay, lap məni qorxutdunuz. Bu mü-
rəkkəb işə oxşayır. Gərək bir az düşünəm. Nə əcəb bu 
işdə tək mən yetimi seçmişiniz, nolar yetim olanda? – 
deyə Nəsibə xanım zarafatından qalmadı.

 - Üç nəfər seçmişik. Sizi, Süleyman Ələsgərov 
və Şövkət Ələkbərovanı. Azərbaycan mədəniyyəti-
nin korifeylərinin ürək sözlərini oxucularımıza təq-
dim edəcəyik.   

 Nəsibə xanımla nədən danışmadıq?! Başımız 
söhbətə elə qarışmışdı ki… Xüsusən də, kənd rayon-
larına səfərlər məni daha çox maraqlandırırdı, çünki 
jurnalın istiqamətini də nəzərə almalıydıq.

 - Əzizim Elşad, Azərbaycanın hər bir guşəsi mə-
nimçün əzizdi, az qala qarış-qarış gəzmişəm. Rayon-
lara birinci səfərimi də yaxşı xatırlayıram. Ağsuda 
zəhmətkeşlərlə görüş indiki kimi yadımdadı. Gecəni 

dən işə başladıq.
Südabə adlı tək yaşayan qoça bir qadının evində qal-

 Əvvəlcə Nəsibə xanımın ev telefonunu tapdıq. 
dım...

Nəsibə xanım işinin çoxluğunu əsas gətirərək səhəri 
 Nəsibə xanımın söhbətinin bu hissəsi məni tut-

günü, saat 12-də mənzilində görüşməyi təklif etdi. Ra-
du, ağsulu Südabə qarı ilə görüş yazacağım təbrikin 

zılaşdıq. Səhər tezdən Mübariz fotoaparatını sazlayıb 
əsas hissəsi olacaqdı. “İstədiyimi aldım”, ürəyimdə 

hazır dayanmışdı. Getdik. İkimiz də həyəcanlı idik. 
özüm-özümə pıçıldadım.

Qapını döydük, özü açdı:
 Nəsibə xanımdan icazə alıb Süleyman müəlli-

- Ay xoş gəlmisiz, utanmayın, keçin. Elə bilin öz 
min ev telefonunu yığdım. Süleyman müəllimin 

evinizdəsiz.
evində təmir getdiyi üçün onunla da Nəsibə xanımın 

Nəsibə xanımın gəlini çay süfrəsi hazırladı. Onu 
evində görüşməyə qərarlaşdıq. Nəsibə xanım mətbə-

efirdə çox görsək də, ilk dəfə idi üzbəüz otururduq.
xə keçdi, Mübariz beş-on dəqiqəlik havaya çıxdı. 

“Çayınızı için , soyutmayın, özüm dəmləmişəm, 
Mənsə, Süleyman müəllim gələnə qədər fürsətdən ya-

belə çay ələ düşməz. Özü də mürəbbəylə için, ləzzətli 
rarlanıb, Nəsibə xanımın imzası ilə gedəcək ürək söz-

olsun. Mürəbbə deyil e... bunlar, can dərmanüdu”, - 
lərini hazırlamağa başladım. Ağsulu Südabə qarının 

deyə bizi çay içməyə həvəsləndirdi.
başına gələnləri yazıya saldım.

 Mübariz aradabir fotoaparatını Nəsibə xanıma 
“...Birinci dəfəydi ki, Bakıdan kənara çıxır-

tərəf tuşlayırdı. Belə danışmışdıq, fürsət düşən kimi 
dım, üstəlik, kənd zəhmətkeşləri qarşısında ilk sə-

çoxlu şəkillər çəksin.
nət imtahanı verirdim. Ölkənin ağır günləri idi. 

 - Ay bala, tələsmə görək, bir deyin görüm neynə-
Müharibənin dəhşətləri ucqar rayonlaradək ge-

mək istəyirsiniz, axı? Sən də - üzünü Mübarizə tutub - 
dib çıxmışdı. Belə bir vaxtda Ağsu zəhmətkeşləri-

qadası, narahat olma, niyə tələsirsən? Hələ təzəcə 
nin görüşünə gəlmişdik. Kolxozların birində çıxış 

oturmuşuq ki… Qoy bir üst-başımızı yüngülcə dü-

Şəxsi arxivimdə uzun illər saxladığım fotoşəkilləri səliqəyə salıram. Sayı-sanbalı yoxdu. Saralıb, 
əzilib, cırılanları da var. Amma çoxunun vəziyyəti yaxşıdı…

ÜÇ  KORİFEY  HAQQINDA  BİR  XATİRƏ
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etməliydik. Südabə adlı bir qadının qonağı idim. 
Ev sahibəsi iki yumurta bişirib mənə verdi ki, ta-
maşadan sonra yeyərsən. Soruşdum ki, Südabə ba-
cı, yumurtalar öz hinindəndir, yoxsa kolxozun fer-
masından! Dedi, nə danışırsan, Nəsibə bacı, fer-
madan niyə olur, öz hinimdəndi.

 Konsertə Südabəni də dəvət etmişdim. Proq-
rama S. Ələsgərovun “Ulduz” tamaşasından Mə-
həmmədlə Züleyxanın görüş səhnəsini də salmış-
dıq. Lütvəli Abdullayev soruşanda ki, Züleyxa 
qardaş, toyuq öz hinindəndir, yoxsa fermadan, 
klubu alqış sədaları bürüdü. Bir anlıq gözüm Sü-
dabəni axtardı. Yeri boş idi. Sən demə, Südabə elə 
bilib ona sataşmaq üçün bu səhnəni mən quraş-
dırmışam, çıxıb gedib.

 İndi o illər arxada qalıb. Dəfələrlə rayonlar-
da, kəndlərdə tamaşalar göstərmişəm, maraqlı 
konsert proqramları ilə çıxış etmişəm. Elə Ağsu-
nun özünə yolum tez-tez düşüb. Gözüm həmişə Sü-
dabə bacını arayıb-axtarıb. Deməyim odur ki, 
kənd adamları incə və həssas olurlar. Onlar qarşı-
sında çıxış etmək də məsuliyyətlidir. Hər şeydə mə-
nəvi bütövlük axtarırlar. Odur ki, kənd əməkçilə- dostlarım kimi şan-şöhrətli əmək adamlarının mə-
ri ilə hər görüş mənim üçün sınaq olub. nalı həyatını, ən gözəl insani keyfiyyətlərini, incə 

 Bu imkandan istifadə edib o vaxtlar məndən hisslərini tərənnüm etməyə çalışıram. İki dəfə So-
incimiş Südabəni və bütün kənd zəhmətkeşlərini sialist Əməyi Qəhrəmanı Şamama Həsənova, So-
yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm, təzə sialist Əməyi Qəhrəmanı Bahar Talıbova (İliç ra-
ildə yeni rollarımla, tamaşalarımla onları daha yonundakı M. Hüseynzadə adına kolxozun pam-
çox sevindirəcəyimə söz verirəm”.  bıqçısı), Ağcabədi pambıqçıları Tubu Qasımova, 

 Süleyman müəllim də gəlib çıxdı. Onunla Üze- Solmaz Atakişiyeva, sürücü-mexanik Nazilə Meh-
yir bəydən tutmuş, o dövrün ən gənc bəstəkarları, mu- diyeva, Bərdə rayonundan Rəhimə Məmmədova, 
siqiçiləri haqqında danışdıq. sağıcı Nailə Əmiraslanova və başqaları haqqında 

 Süleyman müəllim Musiqili Komediya Teatrı- mahnılar bəstələmişəm. Onları geniş xalq kütləsi-
nın direktoru, Nəsibə xanım isə aktyoru olmuşdu. Nə- nə tanıtdırmaqda mənim də zəhmətim olub.
sibə xanımla Süleyman müəllim olmuş əhvalatlardan Kənd zəhmətkeşlərini, “Kənd həyatı” jurna-
danışıb güldülər. Kaş həmin gün üstümdə diktofon lının oxucularını üzümüzə gələn yeni il münasibə-
olaydı, böyük sənətkarların səsini yazmış olaydım. ti ilə təbrik edirəm. Ömrünü-gününü zəhmətlə qo-
Heyf, çox heyf. Ancaq yaddaşıma güvənib yazıram. şa yaşayan insanları, əmək adamlarını təzə ildə ye-
Yaranmış vəziyyətdən istifadə edib Süleyman müəl- ni-yeni nəğmələrimlə salamlayacağam”.
limin ürək sözlərini də hazırladım.  ...Şövkət xanımın evini asanlıqla tapdıq.

 Süleyman müəllimlə söhbətimiz bitəndə Şövkət  - Deyəsən, Nəsibə xanım sizə yaxşı “Ərzuman 
xanıma zəng etdim. “Ay oğul, sən gələnə yox, gedənə küftəsi” bişiribmiş, səhərdən gözləyirəm, gəlib çıx-
oxşayırsan”, söylədi. Üzrxahlıq edib, on beş-iyirmi maq bilmirsiniz. Bəs Süleyman müəllim niyə gəlmə-
dəqiqəyə gəlirəm, dedim. di? Gör, neçə vaxtdır görüşmürük. Bu qocalıq da bir 

Süleyman müəllim mətnin bir neçə yerində çox şey deyilmiş. Əyləşin, bir balaca özünüzə gəlin, son-
uğurlu düzəliş edib mahnı həsr etdiyi əmək qəhrə- ra işə başlayarıq. 
manlarının adlarını yazdı.    On beş dəqiqəlik çay məclisində Şövkət xanım 

 “...Bir bəstəkar kimi, mənə ilham verən doğ- Süleyman Ələsgərovu bir insan, bəstəkar, pianoçu, di-
ma yurdumuz və onun əmək bahadırlarıdır. Fə- rijor, pedaqoq kimi çox gözəl xarakterizə elədi, onun  
dakar əmək adamlarının qəhrəmanlığından il- yaradıcılığını daim izlədiyini və zövq aldığını dilə gə-
ham almaq, onları yeni-yeni qələbələrə ruhlan- tirdi.
dırmaq biz bəstəkarların vətəndaşlıq borcudur. Şövkət Ələkbərovanın yaradıcılığı o qədər ge-
İncəsənətin ən gözəl vasitələrindən olan musiqi niş, o qədər dərindir ki, adam çaşıb qalır, bilmirsən ha-
zəhmət adamlarının şanlı əməyini tərənnüm et- radan başlayıb, harada bitirəsən.  “Ş. Ələkbərova oxu-
məklə böyük bir vəzifə yerinə yetirir. Mən də sənət duğu mahnıya möhür vurur”. Bu sözləri isə əlli ildən 



Teatrın mətbuat xidmətindən AzərTAc-a 
bildirmişlər ki, ADGTT-nin bir qrup əməkdaşı, 
başda teatrın direktoru, Əməkdar Artist Mübariz 
Həmidov olmaqla, xalq artistləri Tariyel Qasımov, 
Yasin Qarayev, əməkdar artistlər Almaz 
Mustafayeva, Şəfəq Əliyeva yubilyarı ziyarət 
edərək, onu doğum günü münasibətilə təbrik 
etmişlər. 

Xalq Artisti Firəngiz Şərifovanın ifa etdiyi 
müxtəlif tamaşalardakı maraqlı, rəngarəng obrazlar 
qalereyası sənətkarı xalqın sevimlisinə çevirmişdir. 
Dolğun xarakterlər və yaradıcılıq çoxşaxəliliyi ilə 
seçilən aktrisa oynadığı rollarla tamaşaçıların 
yaddaşında silinməz izlər qoymuşdur. 

İstedadı, geniş yaradıcılıq potensialı, hər obraza 
xüsusi yanaşma tərzi, canlandırdığı obrazı 
özününküləşdirmək bacarığına malik aktrisa 
“Söhrab və Rüstəm” (İsgəndər Coşqun), “Anacan” 
(Yusif Əzimzadə), “Ötən ilin son gecəsi” (Anar), 
“Sən nə üçün yaşayırsan?” (İmran Qasımov, Həsən 
Seyidbəyli), “Rübailər aləmində” (Məmmədhüseyn 
Təhmasib), “Şəhidlər” (Bəxtiyar Vahabzadə), 
“Mahmud və Məryəm” (Elçin), “Ağ Dəvə” (Elçin), 
“Nənənin kələyi” (Əhməd Orucoğlu) və digər 
tamaşalarda yadda qalan obrazlar yaratmışdır. 
Azərbaycan teatrının korifeyləri – Abbasmirzə 
Şərifzadə və Mərziyyə Davudovanın ailəsində 
dünyaya gələn kiçik Firəngizin böyük səhnəyə ilk 
debütü hələ 3 yaşında ikən baş tutmuşdu.
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artıq pedaqoji stajı olan atam Qoça Binnətoğlu söylə-
mişdi. O, Şövkət xanımın yaradıcılığının vurğunu idi. 
Bir xatirəni Şövkət xanıma danışdım. Tələbə idim, 2-
ci kursda oxuyurdum. İndi erməni əsarətində olan 
Qərbi Azərbaycanın doğma Yuxarı Körpülü kəndində 
istirahətdəydim. Həyətdə tut ağacının altındakı taxtda 
uzanmışdım. “VEF” radiosu ilə “Araz” proqra-
mından yayılan konsertə qulaq asırdım. Şövkət xanım 
“Dərələr” oxuyurdu. Həzin musiqi sədaları altında 
azacıq yuxulamışdım, bir də hiss etdim ki, musiqi 
məndən uzaqlaşır. Əvvəl nə baş verdiyini başa düş-
mədim. Yerimdən dik atılıb ətrafa boylandım və gül-
mək məni tutdu. Sən demə, atam Şövkət xanımın ifa-
sında “Dərələr”i eşidən kimi radionun dalınca həyətə 
çıxıb. “A kişi, hara aparırsan radionu?” dedim. Dedi 
ki, “eşitmirsən, zalımın qızı neyləyir?”

Şövkət xanım uğunub getdi, “məndən Qoça 
müəllimə salam söyləyərsən” dedi.

 “...İfaçılıq sənətindən də uzaqlaşmamışam. 
Azərbaycan bəstəkarlarının lirik mahnılarından 
ibarət yeni repertuar hazırlamışam. Hələ neçə-
neçə təzə-tər nəğmələr öz ifasını gözləyir. Bunların 
arasında təbii ki, kənd əməkçilərinin həyatını, zəh-
mətini tərənnüm edən nümunələr də vardır. 

Yeni ildə “Kənd həyatı” jurnalının oxucuları-
na, bütün kənd zəhmətkeşlərinə yaxşı əhval-
ruhiyyə, yüksək əmək nailiyyətləri arzulayıram”.

 Aradan iyirmi altı ildən də çox vaxt keçib. Üç bö-
yük sənətkarımızla bir yerdə olduğumuz bir payız gü-
nünü unuda bilmirəm. O günü mənalı keçirdiyim ən 
gözəl günlərdən biri sayıram.

 

Elşad Qoca
 Bakı, 30 yanvar, 2014-cü il. 

Azərbaycan teatrının canlı korifeyi, 
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar 

Teatrının aktrisası, Xalq Artisti, “Şöhrət” 
ordenli Firəngiz Şərifzadənin 90 yaşı 

tamam olmuşdur

XALQ  ARTİSTİ  YUBİLEYİNİ 
HƏMKARLARI  İLƏ 

 BİRLİKDƏ  QEYD  ETMİŞDİR 



Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı tərəfindən 
(TÜRKSOY) fevralın 7-də Ankara Dövlət Rəsm və Heykəl 
Muzeyində təşkil olunmuş mərasimdə 2014-cü il görkəmli 
türkmən şairi və mütəfəkkiri Məhtimqulu Fəraqinin 290 
illik yubileyi münasibətilə “Məhtimqulu ili” elan 
edilmişdir.

Mərasimdə çıxış edən təşkilatın baş katibi Düsen 
Kaseinov bildirmişdir ki, TÜRKSOY əvvəlki illəri 
görkəmli Azərbaycan dramaturqu Mirzə Fətəli Axundzadə 
və qazax bəstəkarı Mukan Tolebayevə ithaf etmişdir. Bu 
layihənin məqsədi türk dünyası mədəniyyətini dünyada 
təbliğ etməkdir.

Türkmənistanın mədəniyyət naziri Qonça Mamedova, 
Türkiyə Prezidenti Aparatının baş katibi Mustafa İsen və 
Türkiyə mədəniyyət və turizm nazirinin müavini 
Əbdürəhman Arıcı Məhtimqulu Fəraqinin həyat və 
yaradıcılığından danışmış, onu türkmən ulusunun ən böyük 
mütəfəkkiri kimi dəyərləndirmişlər.

Mərasimdə professorlar Annaqurban Aşırova, 
Əbdürəhman Güzel və Mələk Ərdəm Məhtimqulu 
yaradıcılığı haqqında məruzələr təqdim etmişlər.
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 UNESCO üzrə Türkiyə Milli Komissiyasının sədri Öcal Oğuz 
Mahmud Kaşqarinin “Divani lüğət-it-türk” əsərinin və Kültəpə 
kitabələrinin UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına salınması üçün 
müraciət ediləcəyini bildirmişdir.

AzərTAc Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Türkiyə Milli 
Komissiyasının sədri müraciət üçün sənədləşmə işlərini martın 31-dək 
tamamlamaq fikrində olduqlarını və bundan sonra UNESCO-ya 
müraciət edəcəklərini vurğulamışdır.

“Türk dilinin lüğəti olan “Divani lüğət-it-türk” dilçilər üçün çox 
böyük əhəmiyyətə malik əsərdir”, - deyən Ö. Oğuz bu yazılı abidəni 
təxminən 80 ölkənin alimlərini maraqlandıran bir mədəniyyət yaddaşı 
adlandırmışdır. Qeyd edilmişdir ki, M. Kaşqarinin sözügedən 
əsərindən XI əsrdə Kaşqardan Bağdadadək olan ərazidə məskunlaşmış 
ölkələr, xalqlar, onlar arasındakı əlaqələr barədə məlumat almaq olar.

Ö. Oğuz diqqətə çatdırmışdır ki, Türkiyənin Kayseri rayonunda 
arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanmış Kültəpə abidəsində isə qədim 
dünya sivilizasiyalarından olan şumerlər və hetlər barədə məlumatlar 
əldə etmək mümkündür.

“DİVANİ  LÜĞƏT - İT - TÜRK”  VƏ  KÜLTƏPƏ  KİTABƏLƏRİ
  DÜNYA  ƏHƏMİYYƏTLİ  ABİDƏLƏRDİR

Türkiyə bu  mədəniyyət abidələrinin UNESCO-nun
 Dünya İrsi Siyahısına salınması üçün müraciət edəcək

TÜRKSOY tərəfindən 2014-cü ilin “Məhtimqulu ili” 
elan edilməsi münasibətilə mərasim keçirilmişdir 

“MƏHTİMQULU  İLİ”

TÜRK  DÜNYASITÜRK  DÜNYASI
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İRNA agentliyinin məlumatına əsasən, əhali III saylı 
telefon vasitəsilə əlaqə saxlamaqla problemlərini 
söyləyəcək və problemlərinin həlli istiqamətində görülən 
işlərlə bağlı cavab ala biləcək.

İranın bütün bölgələrindən həmin telefon nömrəsinə 
zəng etmək mümkündür.

İran əhalisi xüsusi 111 saylı telefon xətti vasitəsilə 
Prezident Həsən Ruhani ilə əlaqə saxlaya biləcək 

PREZİDENTLƏ  ƏLAQƏ

“BBC”- nin məlumatına görə, bundan sonra adi kubalılar xüsusi icazə olmadan 
yeni avtomobil ala biləcəklər.

Məsələ ilə bağlı hökumətin müraciətində bildirilib ki, 50 ildən artıq tətbiq edilən 
məhdudiyyət aktuallığını itirib. Avtomobilin satışını dövlət həyata keçirsə də, maşın 
almaq üçün yetərincə pulu olan vətəndaş bu arzusunu gerçəkləşdirəcək. Hökumət 
bildirib ki, avtomobil satışından əldə edilən gəlir ictimai nəqliyyatın işinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcək.

Kuba hakimiyyəti avtomobillərin satın alınması prosesini sadələşdirib

KUBADA  AVTOMOBİL  SATIŞI  SADƏLƏŞDİ

İngiltərədə həmin kitab "Təbliğat və siyasi psixologiya" kateqoriyasında ən 
çox satılan olub. 

Ekspertlər hesab edirlər ki, Hitlerin kitabının populyarlığı müasir 
texnologiyalarla bağlıdır. İnsanlar başqalarından gizlədərək öz planşetlərində 
həmin kitabı oxuya bilirlər. 

"Çox güman ki, insanlar həmin kitabı öz rəflərinə qoymaq ya da metroda 
hamının gözü önündə oxumaq istəmirlər", - jurnalist Kris Faraone deyib. 

Hitlerin "Mayn Kampf" əsəri Amazon 
elektron kitab mağazasında 100 min nüsxə satılıb 

HİTLERİN  ƏSƏRİ  BESTSELLER  OLDU

Britaniyada yaşı 20-yə qədər olan yeniyetmələ- davranışı, üz mimikası və başqa davranışları barədə 
rin qatarlarda intihara cəhd göstərmələri halları art- məlumatlar verilir. 
mışdır. Bu cür halların qarşısının alınması məqsədilə Mütəxəssislər təlimlərin yeniyetmələr arasında 
dəmiryolçulara xüsusi təlim keçilir. Təlim çərçivə- intihara cəhdlərin qarşısının alınmasında faydalı 
sində dəmiryolçulara intihara cəhd edən şəxslərin olacağını düşünürlər.

Britaniyada yeniyetmələr arasında intihara cəhdlərin qarşısının alınması məqsədilə 
dəmiryolçulara təlim keçirilir 

İNTİHARA  QARŞI  TƏDBİR
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 O qeyd edib ki, istənilən ölkəni bu vaxtadək ya 
orta gəlirli, ya da zəngin ölkələr qrupuna aid etmək 
mümkün olacaq.

 “Kasıb ölkələrə varlı qonşularının təcrübəsi, 
habelə səhiyyə, kənd təsərrüfatı və rəqəmsal 
texnologiyalar sahəsindəki innovasiyalar kömək 
edəcək. Həmçinin yoxsulluqla mübarizədə həmin 
ölkələrə daxil olacaq investisiyalar yardım edəcək. 
İnvestisiyaların cəlb edilməsinə təhsil imkanlarının 
genişlənməsi nəticəsində ixtisaslı işçi qüvvəsinin 
artması təsir edəcək”, - deyə o vurğulayıb.

 
Belə bir bəyanatla “Microsoft” şirkətinin təsisçisi,

 dünyanın ən zəngin şəxslərindən biri Bill Qeyts çıxış edib

“2035-Cİ  İLDƏ  DÜNYADA  KASIB  ÖLKƏ  QALMAYACAQ” 

"BBC"-nin məlumatına görə, hakimlər ictimai yer-
lərdə cinsi xidmətlərin açıq şəkildə təklifinə, fahişəxa-
naların fəaliyyət göstərməsinin ölkə konstitusiyasına 
zidd olmadığına birsəslə səs veriblər. Hakimlər bu “qə-
dim peşədən” əldə edilən gəliri də qanuni sayıblar. 

 Məhkəmə hesab edib ki, bu yöndə məhdudiyyətlə-
rin tətbiqi vətəndaşların haqqının tapdanmasıdır. 

 Kanadada fahişəlik qanuni fəaliyyət növüdür. 
Ancaq bir çoxları  bununla qanunsuz məşğul olur. Məh-
kəmə bu sahədə uyğun qanunun hazırlanması üçün par-
lamentə bir  il möhlət verib. 

 

Kanada Ali Məhkəməsi fahişəliyi məhdudlaşdıran qanunları dayandırıb

KANADA  MƏHKƏMƏSİNDƏN 
 FAHİŞƏLİYİ  DƏSTƏKLƏYƏN  QƏRAR 

Vəsaitlərin belə axını dünyanın yoxsul ölkələri- istiqaməti dünyanın digər ölkələrini bir qədər qabaq-
nin iqtisadiyyatlarına əhəmiyyətli dəstəyi təmin edir layan ABŞ olaraq qalır. Hazırda dünyadakı əmək miq-
və onların ÜDM-nin orta hesabla 8 faizini təşkil edir. rantlarının 20 faizi (46 milyon nəfər) ABŞ-da yaşayır.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Pew Research İkinci yerdə 11 milyon miqrantla Rusiyadır. Al-
Center" hesabatında deyilir. maniya 20 ilə yaxın müddət ərzində altıncı yerdən 

Beynəlxalq miqrantların sayı 1990-cı ildəki 154 üçüncü yerə yüksəlib.
milyondan 2013-cü ildə 232 milyon nəfərədək artıb. Adambaşına düşən gəlirin yüksək olduğu bütün 
Lakin onların dünya əhalisinin sayındakı payı faiz ölkələrdə 160 milyon miqrant, yaxud onların ümumi 
ifadəsində əvvəlki kimi 3 faiz təşkil edir. sayının 69 faizi yaşayır ki, 23 il əvvəl bu rəqəm 87 

Bununla yanaşı, miqrasiyanın ən çox seçilən milyon və ya 57 faiz idi.

MİQRANTLAR  AİLƏLƏRİNƏ  500  MİLYARD  DOLLARDAN  ARTIQ 
 VƏSAİT  GÖNDƏRİRLƏR

Dünya üzrə əmək miqrantları doğma vətənlərindəki ailələrinə ildə 500 milyard dollardan 
artıq vəsait göndərirlər ki, bu da 2000-ci ildəki göstəricidən, demək olar ki, üç dəfə çoxdur
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продвижение по службе. Например, врача скорой 
помощи могут записать в «неэффективные», если 
он мало печатался в научных журналах. Эту 
ситуацию предала огласке Юй Ин, медик-блогер 
с двумя миллионами подписчиков в Weibo 
(«китайском твиттере»), когда уволиться вынуди-
ли ее саму.

В 1990-х в Китае решили ввести прозрачную, 
«западную», систему оценки труда ученых на 
основе наукометрии: только индексы цитируе-
мости, только импакт-факторы и другие сухие 
цифры. Кто работает лучше? Тот, кто опубли-
ковал больше своих исследований в уважаемых 
западных журналах. Кумовству и коррупции тут 
нет места, рассуждали реформаторы, не подку-
пишь же редакции Nature или Science, которые 
сидят за рубежом и ведут дела по-западному.

Первым стал платить надбавки за публикации 
Если в России политики покупают себе либо Нанкинский университет: 1000 юаней (это 

кандидатскую по экономике, либо докторскую по примерно 160 долларов) за любую напечатанную 
юриспруденции, то в Китае выбор шире. Хотите научную работу. Потом примеру последовали 
стать соавтором работы про рак кишечника в другие университеты, и это стало официальной 
медицинском журнале? Да запросто: это политикой. В 2004 году 43 процента научных 
обойдется в сумму от 1600 до 15 000 долларов. работников признались, что надбавки приносят 
Журнал Science провел расследование и обнару- им больше половины заработка. Причем хорошая 
жил в Китае черный рынок научных статей. публикация (в журнале с высоким импакт-

Целых 27 агентств (и это только те, что попа- фактором) отбивает расходы на подлог. Амери-
лись на глаза редакции) предлагают разнообраз- канский журнал Nautilus подсчитал, что за статью 
ные виды подлога на выбор. Надежней всего чу- в TheLancet, ведущем медицинском научном 
жая работа, которую уже одобрили рецензенты и издании, университет может запросто вознаг-
принял к печати какой-нибудь радить сотрудника примерно 65 тысячами 

International Journal of Biochemistry & Cell долларов.
Biology или другое авторитетное международное Наукометрический учет и контроль, как в 
издание. За 15 тысяч долларов ваше имя добавят в Китае, — главная содержательная идея реформы 
список авторов на этапе финальной правки. Или РАН: это ее отстаивали нобелевский лауреат 
аспиранты напишут под заказ обзорную статью, Андрей Гейм и профессор университета Ратгерса 
не требующую новых данных. Или исследование, Константин Северинов. В ноябре Минобрнауки 
уже напечатанное на китайском, переведут на показало свой новый стратегический инструмент 
английский и выдадут за оригинальную работу — онлайн-карту российской науки (с запредель-
(это называется самоплагиат). Есть риск, что ным числом ошибок), где главный индикатор ус-
такую работу забракует редколлегия в США или пеха или неуспеха — все то же число публикаций.
Европе (и не факт, что кто-то на нее сошлется в Пока наукометрией не заинтересовалось 
будущем), — ну так и агентство возьмет меньше государство, она и в самом деле давала понять, 
денег. кто в науке чего стоит. Например, что ректор МГУ 

Кому и зачем это нужно? Рядовым ученым и академик Виктор Садовничий — менее цитируе-
медикам. От публикаций у них зависят зарплата и мый математик, чем блогер-анархист Миша 

  ЛИПОВЫЕ  УЧЕНЫЕ: 
 КИТАЙСКИЙ  ВАРИАНТ

Что бывает, когда западные критерии «хорошей науки»
 внедряют в коррумпированном государстве?

Борислав  Козловский

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИНАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
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Вербицкий из ВШЭ. А президент РАН Влади-
мир Фортов, по-настоящему известный специа-
лист по плазме, все же уступает по числу цити-
рований Андрею Ростовцеву, создателю «Дис-
сернета», которого совсем недавно уволили с 
должности завлабораторией в ИТЭФ за крамо-
лу. 

Если китайская система заработает в 
России, легко вообразить, какие ученые и 
медики, лояльные или нелояльные, быстрей 
вырвутся вперед. Особенно если учесть, что пос-
ле всех разоблачений «Диссернета» ни один чи-
новник за краденую диссертацию не был офи-
циально наказан, а агентства, которые помогали 
красть, и подавно.

Кстати, внешне это может выглядеть как 
стремительный рост науки. Занимательные 
цифры от журнала Science: в 2002 году Китай 
опубликовал всего 41 тысячу научных статей, а 
в 2012-м — целых 194 тысячи, и вырвался на 
второе место по числу публикаций после США. 
Пусть авторы и указаны не те, но кто-то же 
пишет эту гору работ? В 2011 году китайский 
химик-органик Най Син-Ван объяснил в Nature, 
почему количество вовсе не означает качества, 
по крайней мере в его области науки. Кроме вала 
обзоров и самоплагиата (статью, кстати, можно 
не только перевести на английский, но и 
напечатать в десяти разных журналах, поменяв 
два-три слова в заголовке), есть масса 
формально годных работ, напечатанных ради 
того, чтобы быть напечатанными и еще 
сослаться на труды коллег. Отдельные про-
цедуры — например, рассмотреть материал под 
электронным микроскопом — выносятся в 
отдельный научный труд. Результаты одного 
эксперимента публикуются в семь приемов, 
чтобы принести исследователям больше денег. 
И это не разовые хитрости, а общепринятая 
практика.

Так что оценить реальный рост науки с 
помощью цифр не выйдет. Могли бы прояснить 
дело международные научные премии: все-таки 
они отражают не процесс, а результат. Но и тут 
проблема: ни до 1990-х, ни после у Китая не 
было ни одной Нобелевской премии по 
естественным наукам и ни одной медали 
Филдса по математике.

Snob.ru

OSLO (Reuters). Everyone in Norway became 
a theoretical crown millionaire on Wednesday in a 
milestone for the world's biggest sovereign wealth 
fund that has ballooned thanks to high oil and gas 
prices.

Set up in 1990, the fund owns around 1 percent of 
the world's stocks, as well as bonds and real estate 
from London to Boston, making the Nordic nation an 
exception when others are struggling under a 
mountain of debts.

A preliminary counter on the website of the 
central bank, which manages the fund, rose to 5.11 
trillion crowns ($828.66 billion), fractionally more 
than a million times Norway's most recent official 
population estimate of 5,096,300.

It was the first time it reached the equivalent of a 
million crowns each, central bank spokesman 
Thomas Sevang said.

Not that Norwegians will be able to access or 
spend the money, squirreled away for a rainy day for 
them and future generations. Norway has resisted the 
temptation to splurge all the windfall since striking 
oil in the North Sea in 1969.

The fund, equivalent to 183 percent of 2013 
gross domestic product, is expected to peak at 220 
percent around 2030.

Norway has sought to avoid the boom and bust 
cycle by investing the cash abroad, rather than at 
home. Governments can spend 4 percent of the fund 
in Norway each year, slightly more than the annual 
return on investment.

Still, in Norway, oil wealth may have made the 
state reluctant to make reforms or cut subsidies 
unthinkable elsewhere. Farm subsidies allow 
farmers, for instance, to keep dairy cows in heated 
barns in the Arctic.

It may also have made some Norwegians 
reluctant to work. "One in five people of working age 
receives some kind of social insurance instead of 
working," Doerum said, despite an official 
unemployment rate of 3.3 percent.

(Reporting by Alister Doyle; Editing by Alison 
Williams)

url:http://www.reuters.com/article/2014/01/08/
us-norway-millionaires 
idUSBREA0710U20140108 

ALL  NORWEGIANS  BECOME  
MILLIONAIRES  THANKS  

TO  OIL  REVENUE 

 Alister Doyle
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İSLAM DÜNYADAİSLAM DÜNYADA

Gürcüstan baş nazirinin milli məsələlər üzrə 
məsləhətçisi Savalan Mirzəyevin APA-ya verdiyi  
məlumata görə, dövlət naziri Paata Zakareişvili 
gənc şeyx Ramin İgidovu Gürcüstan Müsəlman-
ları İdarəsinin (GMİ) rəhbəri seçilməsi münasi-
bətlə təbrik edib və ona uğurlar arzulayıb: “Nazir 
bildirib ki, Gürcüstan hökuməti müsəlman dini-
nin inkişafı üçün yaxın günlərdə müəyyən maliy-
yə dəstəyi ayıracaq və bu işə Gürcüstan Müsəl-
manları İdarəsi (GMİ) rəhbərlik edəcək. Hazırda 

maliyyə dəstəyinin hansı istiqamətdə xərclənəcəyi müəyyənləşdirilir”.
 Tədbirdə Gürcüstan dövləti adından çıxış edən Paata Zakareişvili şəxsən GMİ və onun rəhbəri ilə 

əməkdaşlıq edəcəyini bildirib: “Bu hələ başlanğıcdır. Bizim Gürcüstanda yaşayan müsəlmanların dini 
hüquqlarının qorunması ilə bağlı həyata keçirəcəyimiz planlar var”.

 GMİ-nin rəhbəri R.İgidov müsəlman dininə qayğıya görə dövlət nazirinə minnətdarlıq edib, 
Gürcüstanda məscid və müsəlmanların fəaliyyətində illərdir problemlər olduğunu və onların həllinin 
vacibliyini vurğulayıb.

 Dövlət naziri Paata Zakareişvili isə qeyd edib ki, Gürcüstanda İslam dininin inkişafı ilə bağlı fə-
aliyyət göstərən mədrəsə və dini məktəblər yenə də fəaliyyət göstərəcək və dövlət bu maarif ocaqlarını 
hər sahədə dəstəkləyəcək.

Bu barədə Gürcüstanın barış və vətəndaş bərabərliyi məsələləri üzrə dövlət naziri Paata 
Zakareişvili Gürcüstan müsəlmanlarının yeni seçilən şeyxi Ramin İgidov ilə görüşündə bildirib

GÜRCÜSTANDA  İSLAM  DİNİNİN  İNKİŞAFI  ÜÇÜN  MALİYYƏ  AYRILACAQ 

Birmanın (Myanma) Rakhayne ştatında  BBC-nin verdiyi  məlumata görə, yanvarın 
müsəlman rohinqya etnik qrupuna qarşı 23-də bu haqda yayılan xəbərdə bildirilib ki, 
təzyiqlər davam etməkdədir. Baş verən qarşı- onlara yerli buddistlərlə yanaşı polislər də basqın 
durmada 30-da çox müsəlmanın öldürüldüyü təs- edib. Hakimiyyət isə bu olayı inkar edərək, baş 
diqlənib. verənləri "yerli qarşıdurma" adlandırıb. 

Birmada müsəlmanlara polislər də basqın edib 

TƏZYİQLƏR  DAVAM  ETMƏKDƏDİR 

 BBC-nin  məlumatına görə, onların evlərini tərk 
etməsinə səbəb dini zəmində hücum və təzyiqlərin 
artması göstərilib. Xristianlardan ibarət kütlə 
müsəlmanları şəhərdən çıxaran maşın karvanını 
alqışla yola  salıblar. Mənbə bildirib ki, maşından 
düşən bir nəfəri həmin kütlə didib, parçalayıb.

Xəbərə əsasən, paytaxt Bangi və ölkənin bir sıra 
şəhərlərinin müsəlman məhəllələri boşalıb.

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi ölkədəki bu 
olayları hərbi cinayət adlandıraraq, cinayət işinin 
açıldığını elan edib.

Mərkəzi Afrika Respublikasının (MAR) paytaxtı Bangi şəhərini Çad hərbçilərinin müşayiəti 
ilə bir neçə min müsəlman sakin tərk edib

MÜSƏLMAN  ƏHALİ  MAR-DAN  QOVULUR 
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