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Martın 3-də İctimai Radio Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
professor Hamlet İsaxanlı ilə müsahibə keçirmişdir. H. İsaxanlı poeziya, musiqi və elmlə bağlı mülahizələrini 
bildirmişdir.

İCTİMAİ   RADİODA  HAMLET  İSAXANLI  İLƏ  MÜSAHİBƏ

Martın 5-də  Xəzər Universitetinin təsisçisi, lıq dənizi bölgəsi üzrə maliyyə direktoru Miguel Pa-
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor lencianı qəbul etdi. Görüşdə qarşılıqlı əlaqə  pers-
Hamlet İsaxanlı İstanbul Bilgi Universitetinin İcra pektivləri müzakirə olundu. Sonra qonaqlar 
şurasının üzvu Ural Aküzümü, Baş katib Çağrı Bağ- universitetin kitabxanası, laboratoriyaları, sinif 
cıoğlunu və Laureate Beynəlxalq Universitetlər otaqları və Mədəniyyət mərkəzi ilə tanış oldular. 
(Laureate International Universities) şəbəkəsinin Ara-

BİLGİ  UNİVERSİTETİNİN  NÜMAYƏNDƏLƏRİ  “XƏZƏR” DƏ

 Martın 6-da  Xəzər Universiteti Kompüter də Microsoft şirkətinin Windows 8,  Yeni Microsoft 
elmləri departamentinin müdiri Leyla Muradxanlı və Office,  System Center 2012 və  Windows Server 
İnternet institutunun direktoru Rəşad Əliyev Micro- 2012 yeni məhsulları təqdim edilmişdir. Tədbir “Four 
soft Azərbaycan şirkətinin təşkil etdiyi “Microsoft Seasons” mehmanxanasında keçirilmişdir.
İnnovasiya günü” tədbirində iştirak etmişlər. Tədbir-

 MİCROSOFT  İNNOVASİYA  GÜNÜ

Martın 7-də Xəzər Universitetinin Jurnalistika zəruriliyindən qısaca söhbət açdı. Media Sənət 
departamentinin təşkil etdiyi və protokol növlərini, Akademiyasının təsisçisi Mahirə Sadıqova keçdiyi 
siyasi və sosial protokol qaydalarını, hər növ protokol təlimdə protokol anlayışının yaranma tarixindən, 
qaydalarının əhəmiyyətini və incəliklərini öyrənmək protokol sahəsinin bugünə qədərki inkişaf prosesin-
istəyən tələbələrin bilik və bacarıqlarının artırılması dən danışaraq,  siyasi protokol qaydalarından, sosial 
məqsədini daşıyan “Siyasi və sosial protokol protokolun növlərindən, həmçinin  ziyafət protoko-
qaydaları” mövzusunda təlim keçirildi. lundan əyani misallar göstərərək, ölkələrarası 

Xəzər Universitetində keçirilən təlimi univer- protokol qaydalarını müqayisə etdi.
sitetin Jurnalistika departamentinin proqram koordi- Protokolun öyrənilməsi və tətbiqi metodları ilə 
natoru, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Vəfalı yanaşı, protokol qaydaları baxımından Türkiyə, 
Ənsərov açaraq, protokol qaydalarının ölkələr və Azərbaycan və bəzi Avropa ölkələri qarşılaşdırıldı və 
mədəniyyətlərarası münasibətdə önəmindən və protokol qaydalarının bilinmədiyi və doğru tətbiq 
xaricdə olduğu kimi ölkəmizdəki təhsil ocaqlarında edilmədiyi təqdirdə qarşıya çıxan problemlər də 
da protokol mövzusunda dərslərin təşkil edilməsinin təlimdə müzakirə olundu. 

“SİYASİ  VƏ  SOSİAL  PROTOKOL  QAYDALARI”  MÖVZUSUNDA  TƏLİM
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Xəzər Universitetinin Kitabxana İnformasiya kitab və məqalələri, həyatının maraqlı məqamlarını 
mərkəzi BiblioBoard ilə birlikdə professor Hamlet əks etdirən fotolar, Xəzər Universitetinin təsis və 
İsaxanlıya həsr olunmuş kitab, mahnı, video, mətn və inkişaf tarixinə aid materiallar,  videokliplər,  
şəkillərin unikal elektron kolleksiyasını yaratmışdır. şeirlərinə yazılmış mahnılar və s.  daxildir. Bu 
Bu kolleksiya Hamlet İsaxanlının həyat və kolleksiyaya BiblioBoardun veb səhifəsində baxa 
fəaliyyətini əks etdirir. Kolleksiyaya onun bilərsiz:
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap olunmuş www.BiblioBoard.com/curation/anthologies.

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİUNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ
PROFESSOR  HAMLET  İSAXANLIYA

  HƏSR  OLUNMUŞ  MULTİMEDİA  KOLLEKSİYASI

Martın 8-də  Xəzər Universitetinin doktorantura mahnısını oxudular. Sonra verilişin aparıcısı M. 
tələbəsi Marta Lauri və universitetin musiqi müəllimi Laurinin musiqi fəaliyyəti haqqında ondan qısa 
Məhsəti Cabbarova bir yerdə Mədəniyyət kanalının müsahibə aldı. 
“Musiqi xəzinəsi” verilişində saz çalıb,  “Şahsevəni” 

XARİCİ  TƏLƏBƏMİZİN  
MƏDƏNİYYƏT  KANALINDA  ÇIXIŞI

 Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı martın 
9-da İctimai TV-də “Bayramlar, təhsil və hədiyyə” mövzusunda verilişdə iştirak edərək, mövzu ətrafında danışdı 
və  suallara cavab verdi.

İCTİMAİ  TV-NİN  “BAYRAMLAR, 
 TƏHSİL  VƏ  HƏDİYYƏ”  VERİLİŞİNDƏ

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Məhəmməd Cavadı və onu müşayiət edən nüma-
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı yəndə heyətini qəbul etdi. Görüşdə farscadan Azər-
martın 12-də İran İslam Respublikası Elm, Tədqiqat baycan türkcəsinə və Azərbaycan türkcəsindən 
və Texnologiya nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən farscaya tərcümə edilən kitablar və onların nəşri 
SƏMT (Humanitar sahələrdə universitet dərslikləri- məsələsi üzrə əməkdaşlıq proqramının gedişi və 
nin hazırlanması təşkilatı) təşkilatının beynəlxalq gələcək perspektivlər müzakirə olundu. 
əlaqələr üzrə direktor müavini Dr. Əbulğasimi 

SƏMT  NÜMAYƏNDƏLƏRİ “XƏZƏR” DƏ

Martın 12-də Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlının “Elm üçbucağı” adlı proqramının ilk verilişi oldu. “Əl-xarəzmi və Bağdad Hikmət Evi” mövzusu 
üzrə mühazirə dinlənildi. 

İCTİMAİ  TV-DƏ  HAMLET  İSAXANLININ  
 “ELM  ÜÇBUCAĞI”  ADLI  PROQRAMININ  İLK  VERİLİŞİ

Martın 12-də  Ədliyyə nazirliyində yenicə rəsmi və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
qeydiyyata alınmış Avrasiya Akademiyasının (Bakı, İsaxanlıya təqdim olundu. Digər təsisçilər Halil 
Azərbaycan Respublikası) şəhadətnaməsi və Dövlət İnalcık, Lütfi Zadə, Mahmut Gazi Yaşargil və Arif 
reyestrindən çıxarış bu akademiyanın təsisçilərindən Məlikovdur. 
biri olan Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar 

AVRASİYA  AKADEMİYASI  TƏSİS  OLUNDU
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Martın 12-də  Xəzər Universitetinin Karyera qəbul tarixi və proseduru haqqında məlumat 
mərkəzi İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin  vermişdir. Tələbələr tədbirdə maraqla iştirak etmiş, 
tələbələri üçün Ernst & Young biznes görüşü təşkil onların müxtəlif sualları cavablandırılmışdır. 
etmişdir. Görüşdə Ernst & Young şirkətinin İnsan Görüşdə, həmçinin, Ernst & Young şirkəti ilə 
qaynaqları departamentinin müdiri Samirə Şabanova əməkdaşlıq məsələləri  də müzakirə olunmuşdur. 
müvafiq cari vakansiyalar, təcrübə proqramlarına 

ERNST  &  YOUNG  BİZNES  GÖRÜŞÜ

ransının qərarı ilə dünya musiqi sənətinin ən 
populyar əsərlərindən sayılan, müsəlman Şərqinin 
isə ilk operettası olan "Arşın mal alan"ın 100 illik 
yubileyi 2013-cü ildə dünya miqyasında qeyd edilir. 
Məqsədi dünya mədəniyyəti tarixində “Arşın mal 
alan” operettasının yerini, həmçinin onun yarandığı 
dövrü əks etdirmək olan sərgidə muzey fondlarından 
230-dan artıq eksponat nümayiş olunub. 

Sərginin açılış mərasimində AR Milli Məclisinin 
deputatı Aydın Mirzəzadə, İnsan hüquqları üzrə mü-
vəkkil (ombudsman) Elmira Süleymanova, Bakıdakı 
muzey və teatrların əməkdaşları, Elmlər Akademiya-

Martın 12-də Milli Azərbaycan Tarixi Muze-
yində Azərbaycan mədəniyyəti tarixinin ən parlaq ha-
disələrindən birinə - dahi Azərbaycan bəstəkarı Üze-
yir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettasının 100 
illiyinə həsr olunmuş “Arşın mal alan: dövr, insanlar, 
personajlar” sərgisi açılmışdır. UNESCO Baş konf-

sının alimləri, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 
müəllim və tələbələri, Xəzər Universitetinin Tarix və 
arxeologiya departamentinin müdiri Roza Arazova, 
Musiqi və incəsənət departamentinin müdiri Zülfiyə 
Sadıqova ilə universitetin tələbələri, kütləvi infor-
masiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər. 

Mərasimdə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı çıxış edərək 
“Arşın mal alan” operettasının Azərbaycan mədəniy-
yətində tutduğu yer  barədə məlumat vermiş, sərginin 
təşkil olunma prinsiplərini açıqlamışdır. 

Tədbirdə Xəzər Universitetinin xor kollektivi, 
qızlardan ibarət rəqs ansamblı, həmçinin solistlər 
Günel Səbzəliyeva, Elvin Əliyev və Selcan Musa-
bəyli Zülfiyə Sadıqovanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
və ingilis dillərində operettadan  musiqili parçaları 
ifa etdilər.

“ARŞIN  MAL  ALAN”A   HƏSR  OLUNMUŞ  SƏRGİ
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Fevral ayında “Harvard Politial Review” 
jurnalının müxbiri Tom Lemberg "Moskva və Pekin:  
həyəcanlı tərəfdaşlıq" adlı məqalə yazıb. O, Xəzər 
Universiteti Siyasi elmlər və beynəlxalq münasibətlər 
departamentinin direktoru Dr. Riçard Russo ilə əlaqə 
saxlayaraq, Rusiya və Çin arasında dəyişən 
münasibətlər barədə fikrini soruşub. Dr. Russonun 
şərhini bu məqalədə oxuya billərsiniz:

http://harvardpolitics.com/world/moscow-and-
beijing-the-uneasy-partnership .

ƏMƏKDAŞIMIZIN  ŞƏRHİ 
 “HARVARD  POLİTİAL  REVİEW”

  JURNALININ  MƏQALƏSİNDƏ

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİUNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

Martın 13-də Azərbaycan Diplomatik Akademi-
yasının iclas zalında  Maliyyə nazirliyi və Təhsil 
nazirliyinin “Budcədən maliyyələşən təşkilatlar üçün 
maliyyə və mühasibatlıq hesabatları” avtomatlaşdırıl-
mış informasiya sisteminin təqdimatına həsr olunmuş 
birgə iclası keçirildi. Bu layihədə iştirak etmiş iki ali 
məktəbdən biri Xəzər Universitetidir. Xəzər Univer-
sitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı layihənin 
əhəmiyyəti, xüsusiyyətləri və tətbiqi ilə bağlı 
məsələlər haqqında məruzə etdi.

MALİYYƏ  NAZİRLİYİ  VƏ 
 TƏHSİL  NAZİRLİYİNİN

  BİRGƏ  İCLASINDA

Martın 15-də Xəzər Universiteti Elmi-İnzibati 
Şurasının növbəti iclası oldu.  İclasdan əvvəl 
universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı universitet 
həyatı ilə bağlı bir sıra məsələləri şura üzvlərinin 
nəzərinə çatdırdı.

Sonra prorektor Məhəmməd Nuriyevin sədrliyi 
ilə Elmi-İnzibati Şuranın iclası başlandı və 
gündəlikdə olan məsələlər müzakirə olundu. 
Məzunlar haqqında fakültə dekanlarının, müxtəlif 
sahələrdə  fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üzrə 
doktoranturaya qəbulun nəticələri haqqında 
Magistratura, doktorantura və elmi işlər bölməsinin 
müdiri Eldar Şahgəldiyevin məlumatları dinlənildi. 
Müzakirə olunan məsələlər haqqında müvafiq 
qərarlar qəbul edildi. Elmi-İnzibati Şuranın iclasında 
bir sıra cari məsələlər də müzakirə olundu.

ELMİ- İNZİBATİ  ŞURANIN  İCLASI

2013-cü il fevral ayının 26-dan 27-nə keçən gecə 
Xəzər Universitetinin sabiq əməkdaşı, görkəmli 
tarixçi alim, Azərbaycan Səfəvişünaslıq məktəbinin 
banisi, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri 
doktoru, professor Oqtay Əbdülkərim oğlu 
Əfəndiyev 87 yaşında vəfat etmişdir. O.Əfəndiyev 
1926-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, 1950-ci 
ildə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunu bitirmiş, 1955-
ci ildə namizədlik, 1969-cu ildə isə doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1993-cü ildə 
professor elmi adına layiq görülmüş, 2001-ci ildə 
AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. Mərhum alimin 
elmi tədqiqatları əsas etibarilə Azərbaycan Səfəvilər 
dövlətinin tarixinə həsr edilmişdir. 

Tarixçi alimin elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 
mühüm bir hissəsi də Xəzər Universiteti ilə bağlıdır. 
Belə ki, O.Əfəndiyev 1994-2004-cü illərdə Xəzər 
Universitetində çalışmış, burada fəaliyyət göstərən 
Qafqaz və Mərkəzi Asiya Araşdırmaları İnstitutunun 
direktoru olmuş, həmçinin universitetimizin Tarix və 
Arxeologiya Departamentində fəaliyyət göstərmiş, 
tələbələrə Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin tarixi ilə 
bağlı mühazirələr oxumuşdur. 

Mərhum alim Xəzər Universitetinin elmi və 
ictimai həyatında yaxından iştirak etmiş, Xəzər 
Universitetinin elmi şurasının üzvü olmuş, 1997-ci 
ilin sentyabr ayının 24-26-da Xəzər Universiteti 
tərəfindən keçirilmiş “Şah İsmayıl və onun dövrü” 
adlı beynəlxalq konfransın təşkilində və gedişində 
fəal l ıq göstərmişdir.  1996-c ı  i ldə Xəzər 
Universitetində O.Əfəndiyevin 70 illik yubileyi 
təntənəli mərasimlə qeyd olunmuş və bu münasibətlə 
alimin biblioqrafiyası nəşr edilmişdir. 

O.Əfəndiyevin vəfatı Azərbaycan elm ictimaiy-
yətinə  ağır itki üz vermişdir. Allah rəhmət eləsin!

 
Xəzər Universitetinin kollektivi

OQTAY  ƏBDÜLKƏRİM  OĞLU  ƏFƏNDİYEV
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