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Mayın 26-da Xəzər Universitetinin Mərmər 
salonunda "Xəzər" və  Erciyes universitetləri-
nin təşkil etdikləri ikigünluk beynəlxalq simpo-
zium işə başladı. "21-ci əsrin pəncərəsindən 
mədəniyyət və kimlik" mövzusunda keçirilən 
simpoziumun işində Azərbaycan, Türkiyə, Şi-
mali Kipr Türk Cümhuriyyəti, Gürcüstan, Uk-
rayna, Latviya, Macarıstan, ABŞ, Hindistan və 
Avstraliyadan olan alim və mütəxəssislər, 
media mənsubları iştirak edirdilər.

Konfrans Azərbaycan Respublikasının him-
ninin və Türkiyə Cümhuriyyətinin İstiqlal marşı-
nın ifası ilə başlandı, Azərbaycan haqqında 
film nümayiş etdirildi.

Simpoziumu giriş sözü ilə Xəzər Universi-
tetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şu-
rasının sədri professor Hamlet İsaxanlı açdı. 

(Ardı səh. 12-də)
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Türkiyənin Bartin Universitetinin rektoru professor 
Ramazan Kaplanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti  
mayın 5-də Mövlanə Mübadilə Proqramı çərçivəsində 
protokol imzalamaq üçün Xəzər Universitetində olub, 
universitetin Tədris işləri üzrə prorektoru professor 
Məhəmməd Nuriyev, İdarəetmə və tələbə işləri üzrə 
prorektoru, fəlsəfə doktoru İsaxan İsaxanlı və Beynəlxalq 
əlaqələr üzrə prorektoru, fəlsəfə doktoru Fərda Əsədovla 
görüşdülər.  

Görüş zamanı universitetlərarası gələcək əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olundu və protokol imzalandı. M. 
Nuriyev bu protokolun hər iki universitetin tələbə və 
müəllim heyəti arasında baş tutacaq mübadilə prosesində 
böyük rolunu vurğulayaraq, qonaqların bir çox suallarını 
cavablandırdı. 

TÜRKİYƏNİN  BARTİN  UNİVERSİTETİ  İLƏ  PROTOKOL  İMZALANDI

Mayın 6-da Xəzər Universitetinin  Siyasi elm və 
beynəlxalq münasibətlər departamentinin təşkilatçılığı ilə 
Yunanıstanın Azərbaycandakı səfiri  Dimitrios Tsunqas  “Qə-
dim Yunanıstan və Yunanıstan Respublikasının siyasi sis-
temi” mövzusunda mühazirə söylədi. Bu mühazirə “Avropa 
ölkələrinin müqayisəli siyasəti” silsiləsindən növbəti tədbir 
idi. 

Səfir tələbələrə Yunan mifologiyası və tanrılarından baş-
layaraq qədim Yunanıstanın müasir  dövlətçiliyədək keçdiyi 
yol, 1974-cü ildən bəri Yunanıstanın siyasi mədəniyyəti və 
idarəçiliyi, həmçinin hökumət təşkilatlarının rolu haqqında 
məlumat verdi. 

Departamentin müdiri, fəlsəfə doktoru Muxtar Hacıza-
dənin moderatorluq etdiyi sual-cavab sessiyasında 
tələbələrin şəhər-dövlətlərdə, o cümlədən Afinada inkişaf 
edən qədim yunan siyasi və fəlsəfi fikri haqqında sual ver-
mək imkanı oldu. Sonra suallar maliyyə böhranının qarşısını 
almaq üçün Yunan hökumətinin gördüyü tədbirlər,  Yu-
nanıstanın qonşu dövlətlərlə, eləcə də Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlığı ölkələri ilə xarici siyasəti  mövzularına 
yönəldi. Səfir sualları ətraflı cavablandırdı. Sonda M. 
Hacızadə səfirə təşəkkürünü bildirdi.

  YUNANISTAN  SƏFİRİNİN  
"XƏZƏR"DƏ  MÜHAZİRƏSİ
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Mayın 6-8-də Xəzər Universitetində   “Əlilli-
yi olan insanların Azərbaycanın ali təhsil müəssi-
sələrinə inteqrasiyasının təməlinin qoyulması” ad-
lı Tempus layihəsi çərçivəsində  “Maraqlı tərəflə-
rin təhlili və ehtiyacların qiymətləndirilməsi” möv-
zusunda təlim keçirildi. Layihənin əsas məqsədi 
Təhsil Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə  əlilliyi olan in-
sanların  Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə in-
teqrasiyasını sürətləndirmək  və bu sahədə Avropa 
təcrübəsini univeritetlərdə tətbiq etməkdir. 

Layihənin Avropa tərəfdaş təşkilatlarına Qraz 
Universiteti (Avstriya), Makedoniya Universiteti 
(Yunanıstan), Lodz Universiteti (Polşa), European 
Human Consultancy təşkilatı (Hollandiya), yerli 
tərəfdaş təşkilatlarına - Xəzər Universiteti (koor-
dinator), Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 
Sumqayıt Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət 
Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, Naxçıvan 

Dövlət Universiteti və Əlil Təşkilatları İttifaqı 
daxildir.

Tədbiri açılış nitqi ilə başlayan Beynəlxalq əla-
qələr üzrə prorektor, fəlsəfə doktoru Fərda Əsədov  
Xəzər Universitetinin beynəlxalq əməkdaşlığın-
dan danışdı və layihənin əhəmiyyətini vurğuladı. 
Təlimi Xəzər Universiteti layihə idarəetmə qrupu-
nun üzvləri Ülkər İsayeva və Leyla Niyazova da-
vam etdirdilər. Leyla Niyazova hüquqi təhsil və 
statistika haqqında ətraflı məlumat verdi.

Təlim iştirakçıları 2 gün ərzində Azərbaycan 
kontekstində maraqlı tərəflərin təhlili və qiymət-
ləndirilməsinin inkişafı ilə bağlı birgə çalışdılar. 
Təlim European Human Consultancy rəhbərliyi 
ilə keçdi və digər Avropa tərəfdaşları tərəfindən  
idarə olundu. Tədbirin son günündə iştirakçılar 
növbəti 6 ay üçün layihənin  fəaliyyətini planlaş-
dırdılar.

layihəsi  çərçivəsində  təlim 
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Mayın 7-də Xəzər Universitetinin müasir musiqi qru-
pu olan NDY (Not Done Yet) qrupunun universitetin 
"Dünya" zalında ilk konserti keçirilmişdir. Bu konsert  
NDY qrupuna dəstək xarakteri daşıyırdı. Qrupun istedadlı  
üzvləri öz məharətlərini göstərdilər və konsertin sonunda 
təşəkkürnamə ilə təltif olundular.

Konsertdə müasir  pop, rep ve beatbox janrında 
musiqilər ifa olundu. Tamaşaçıların həzz aldığı  kon-
sertin repertuarında müasir və populyar pop musiqi-
ləri üstünlük təşkil edirdi. Eyni zamanda, Azər-
baycanın və xarici retro pop musiqiləri də repertuara 
əlavə olunmuşdu. Konsertin təşkil olunmasında 
Xəzər Universitetinin Karyera mərkəzinin  böyük 
dəstəyi olmuşdur.

Satılan biletlərdən qazanılan pul NDY qrupuna 
dəstək məqsədilə  və gələcəkdə daha professional 
konsertlərin təşkil olunması üçün  onların çatışma-
yan  musiqi alətlərinin alınmasına xərclənəcək.

Qrupun üzvləri gələcəkdə daha gözəl və böyük 
konsertlər verəcəklərini bildirdilər. 

Mayın 8-də Xəzər Universiteti Şərq dilləri və 
din araşdırmaları departamentinin təşkilatçılığı ilə 
“Birlikdə yaşamaq təcrübəsi” proqramlar silsiləsin-
dən “Yəhudilik: inanc və dünyagörüşü” adlı tədbir ke-
çirildi. Tədbirin açılışında departamentin müdiri 
i.f.d. Elnurə Əzizova Xəzər Universitetində müxtə-
liflikləri tanımaq və anlamaq çərçivəsində ənənəvi 
olaraq dünya dinlərinin öyrənilməsi və tanıdılması 
istiqamətində müxtəlif proqramların həyata keçiril-

diyini qeyd etdi. 
Sonra Humanitar və sosial elmlər fakültəsi tələ-

bələrinin təqdimatında yəhudiliyin inanc, ibadət, əx-
laq və ictimai quruluşu haqqında məlumat verildi.  
Aşkenaz yəhudilərin Azərbaycandakı icmasının səd-
ri ravvin Shneor tələbələrə yəhudi icmaları və Azər-
baycanda yəhudiliyin tarixi haqqında danışdı və tələ-
bələrin yəhudilik ilə əlaqəli suallarını cavablandırdı. 

 “YƏHUDİLİK:  

İNANC  VƏ  DÜNYAGÖRÜŞÜ”

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  NOT  DONE  YET  QRUPUNUN  İLK  KONSERTİ
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Mayın 10-da Xəzər Universitetinin "Dünya"  
konsert  salonunda  eyni vaxtda  üç mühüm hadisə 
ilə bağlı  tədbir  keçrildi. Onlardan biri  9 May  Qə-
ləbə  gününə  həsr olunmuşdu. Tədbirə Böyük Və-
tən müharibəsinin veteranları  Ədilə Heydər qızı,  
Leonid Perevitski və Aleksandr Andropov  dəvət 
olunmuşdular.

İkinci tədbir isə  təntənəli sürətdə  qeyd  olunan 
“Gül bayramına”  həsr olunmuşdu. Nəhayət, üçün-
cü tədbir  isə  3 nömrəli "Günəş" uşaq evindən olan 
uşaqların  böyük   auditoriya  qarşısında ilk çıxış-
ları idi.

Tədbir Xəzər Universitetinin  himni ilə  başla-
yıb, uşaqların çıxışı ilə davam etdi. Səhnəciklərlə 
bərabər milli rəqs və musiqilər də ifa edildi. Uşaq-
ların çıxışları iştirakçılar tərəfindən alqışlarla qar-
şılandı.

Veteranlara və kiçik sənətçilərə hədiyyələr  və  
fəxri diplomlar təqdim olundu.Tədbir hər kəsin 
yaddaşında silinməz iz buraxdı.

 

 BAYRAM  TƏDBİRLƏRİ

"DÜNYA" 

KONSERT  SALONUNDA  
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Xəzər Universietinin Şərq dilləri departamenti, 
Koreya mərkəzi və Koreyanın Azərbaycandakı 
səfirliyinin təşkilatçılığı ilə mayın 12-də universitetdə 
“Şərq qonaqpərvərliyi” silsiləsindən “Koreya mətbəxi 
günü” adlı mədəni tədbir  keçirildi. Tədbirin açılışında 
departamentin müdiri i.f.d. Elnurə Əzizova Xəzər 
Universitetində Koreya dilinin tədrisi, həmçinin 
Koreya mədəniyyətinin tanıdılması istiqamətində 
keçirilən tədbirlərlə əlaqəli qısa məlumat verdi. 

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı 
universitetdə müxtəlif mədəniyyətlərə, xüsusilə Şərq 
mədəniyyətləri kateqoriyasında Koreya mədəniy-
yətinə olan maraqdan danışdı, Koreya mətbəxinin 
Koreya mədəniyyətinin öyrənilməsindəki rolunu 
vurğuladı. 

Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri  
Choi Suk-inn çıxış edərək, Xəzər Universiteti ilə 
Koreya səfirliyi arasındakı əməkdaşlıq əlaqələrinin 
əhəmiyyətindən danışdı və universitetin tələbələrinin 
bu sahədəki nailiyyətlərinin təqdirəlayiq olduğunu 
söylədi.

Tələbələr Koreya mədəniyyətinin müxtəlif sahələ-
rini əks etdirən təqdimatla çıxış etdilər. Onların 
ifasında Koreya rəqsi nümayiş olundu. Koreya dili 
müəllimi Younhong Leenin gitarada müşayəti ilə 
tələbələrin ifasında Koreya mahnısı səsləndi. Sonda 
iştirakçılara Koreya mətbəxinin 13 növ təamı təqdim 
edildi.

 “KOREYA  MƏTBƏXİ  GÜNÜ”
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Xəzər Universitetinin Siyasi elm və beynəlxalq əlaqələr departamenti  və Avropa İttifaqının Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyinin birgə əməkdaşlığı ilə mayın 13-də universitetdə “Avropa Günü” qeyd olundu. 1950-ci il 9 may 
tarixli Şuman Bəyannaməsinə əsasən  bütün Avropada  qeyd olunan bu gün, həmçinin,  Şuman Günü kimi də 
tanınır. 

Tədbirdə nümayəndəliyin layihə meneceri, fəlsəfə doktoru Olaf Heidelbax təqdimatla çıxış edərək, Avropa 
İttifaqının yaranması  və fəaliyyəti haqqında məlumat verdi. Təqdimatdan sonra  universitetin tələbə və müəllim 
heyəti ilə Avropaya inteqrasiya, eləcə də Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələri kimi məsələlərlə bağlı  müzakirə 
keçirildi.

 XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  AVROPA  GÜNÜ  QEYD  OLUNDU

Xəzər Universitetinin II və IV kurs tələbələri mayın 
14-də “Arxeologiyaya giriş” fənni üzrə nəzərdə tutulmuş 
muzey təcrübəsində oldular. Onlar fənn müəllimi Orxan 
Zamanovla  birlikdə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnsti tutunun yeni açılmış Muzey Sərgi Zalında 
Azərbaycan ərazisində aparılmış və hal-hazırda aparılan 
arxeoloji qazıntıların nəticələri, müasir Azərbaycan 
arxeo logiyasının mövcud vəziyyəti və inkişaf 
perspektivləri haqqında məlumat əldə etdilər. 

Təcrübəni AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitu-
tunun Elmi-ekspozisiya şöbəsinin əməkdaşı Şahin Səlim-
bəyov aparmışdır. Təcrübə məşğələsi maraqlı keçmiş, 
tələbələrdə muzey işi və arxeoloji muzeyin tərtibatı haq-
qında müəyyən təsəvvür yaratmışdır.

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  
TƏCRÜBƏ  MƏŞĞƏLƏSİNDƏ

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar 
və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Ham-
let İsaxanlının "Hazana övgü" ("Xəzana 
alqış") adlı şeirlər kitabı İstanbulda “İQ Kültür 
Sanat Yayınları”nda nəşr olunmuşdur. Kitab-
da, həmçinin, H. İsaxanlı haqqında yazı-
lanlardan müəyyən parçalar da verilmişdir. Ki-
tabı Türkiyə türkçəsinə İmdat Avşar çevirmiş-
dir.

HAMLET  İSAXANLININ  KİTABI 

 TÜRKİYƏDƏ  NƏŞR  OLUNMUŞDUR
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Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direk-
torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri  pro-
fessor Hamlet İsaxanlının rəhbərliyi ilə uni-
versitetin Siyasi elm və beynəlxalq müna-
sibətlər departamentinin müdiri, fəlsəfə 
doktoru Muxtar Hacızadə və müəllimi, fə-
lsəfə doktoru Rövşən Abbasovdan  ibarət 
nümayəndə heyəti  mayın 30-u – iyunun 2-
də Koreya Respublikasının paytaxtı Seul 
şəhərində işgüzar səfərdə olmuşdur. 

Səfərin məqsədi Xəzər Universiteti və 
Seul Universiteti tərəfindən təşkil edilən   
2-ci Universitetlərarası konfransda iştirak 
etmək və  əməkdaşlıq imkanlarını müzaki-
rə etmək üçün Koreyanın müxtəlif institut-
larında bir sıra görüşlər keçirmək idi. 

(Ardı səh.  19-da)

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  NÜMAYƏNDƏ  HEYƏTİNİN  KOREYAYA  SƏFƏRİ 
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 Xəzər Universitetinin Siyasi elm və beynəlxalq 
münasibətlər departamenti Fransız Anadolu  Araş-
dırmalar İnstitutunun Bakı filialı ilə birgə mayın 14-
də “Qloballaşma dövründə Azərbaycan və İslam” 
mövzusunda dəyirmi masa təşkil etdi. Tədbirə sədr-
lik edən departament müdiri, fəlsəfə doktoru Muxtar 
Hacızadə tədbiri açaraq, Azərbaycanda dinin rolun-
dan, onun ölkənin tarixinə, mədəniyyətinə və həyat 
tərzinə necə təsir etməsindən danışdı. 

İlk məruzəçi - Xəzər Universitetinin Şərq dilləri 
və din araşdırmaları departamentinin müdiri, fəlsəfə 
doktoru Elnurə Əzizova 7-ci əsrdə İslamın Azər-
baycana gəlişi barədə təqdimatla çıxış etdi. Fransız 
Anadolu  Araşdırmalar İnstitutunun elmi işçisi, 

fəlsəfə doktoru Adeline Braux Moskvada azərbay-
canlı icmasının dini həyatı ilə bağlı  apardığı tədqiqa-
tın nəticələrini açıqladı. Florensiya Avropa Universi-
teti İnstitutunda Max Weber təqaüdçüsü olan fəlsəfə 
doktoru  Mohamed-Ali Adraoui müasir dünyada 
siyasi islamdan danışıb, Sələfi məzhəbi haqqında mə-
lumat verdi. "ADA" Universitetinin İctimai və bey-
nəlxalq münasibətlər fakültəsinin dekanı, fəlsəfə dok-
toru Anar Vəliyev Azərbaycan müstəqillik qazandıq-
dan sonra islamın ölkədəki rolu haqqında danışdı. 

Sual-cavab sessiyasından sonra tamaşaçıların na-
tiqlər ilə birbaşa qarşılıqlı ünsiyyət qurması üçün çay 
süfrəsi təşkil olundu və müzakirələr keçirildi.

“QLOBALLAŞMA  DÖVRÜNDƏ  AZƏRBAYCAN  VƏ  İSLAM”
  MÖVZUSUNDA  DƏYİRMİ  MASA

Mayın 15-də Xəzər Universitetində  Bakıda fə-
aliyyət göstərən TÜrk liseyləri - Türkiyə Diyanet 
Vəqfinin Bakı Türk Liseyi, Türk Dünyası 
Araşdırmaları Vəqfinin Bakı Atatürk Liseyi və 
Çağ Öyretim İşlətmələri Dədə Qorqud Liseyinin 
XI sinif şagirdləri ilə görüş keçirildi. Görüşdən əv-
vəl onlar universitet ilə tanış oldular. Sonra mək-
təblilər və onların müəllimləri universitetin Mər-
mər  salonunda toplaşıb,  universitet tələbələrinin 

gündəlik həyatından bəhs edən filmə baxdılar.
Universitetin İdarəetmə və tələbə işləri üzrə 

prorektoru İsaxan İsaxanlı görüş iştirakçılarına uni-
versitetdəki ixtisaslar və əldə edilmiş  nailiyyətlər 
haqqında geniş məlumat verdi. Universitetin təsis-
çisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri pro-
fessor Hamlet İsaxanlı çıxış edərək, məktəblilərə 
ixtisas seçiminin vacibliyini vurğuladı, onlara 
qarşıdakı imtahanlarda uğurlar arzuladı.

BAKIDA  FƏALİYYƏT  GÖSTƏRƏN
  TÜRK  LİSEYLƏRİNİN  ŞAGİRDLƏRİ  İLƏ  GÖRÜŞ



72 330 İyun 2014

Mayın 14-də Xəzər Universitetinin təşkilatçılığı 
ilə  Nizami rayonunun  25 orta məktəbinin kitabxana-
çıları üçün “Məktəb kitabxanaları: innovativ yanaş-
ma konsepsiyası” mövzusunda təlim-seminar keçiril-
di. Seminarı universitetin  Kitabxana-İnformasiya 
Mərkəzinin (KİM) direktoru  Gülçən Mehdiyeva aça-
raq,  Xəzər Universiteti və KİM haqqında ətraflı mə-
lumat verdi. Seminar iştrakçıları universitetin kitab-
xanası ilə tanış olandan sonra məktəb kitabxanaların-
da innovasiyaları tətbiq etmək üçün SWOT analizinin 
yazılması izah olundu və praktik məşğələdə yerinə 
yetirildi. 

Sonda hər bir iştrakçı təlimi qiymətləndirdi və tə-
limin faydalı olduğu qeyd edildi. KİM  tərəfindən hər 
bir iştirakçıya sertifikat təqdim olundu.

 “MƏKTƏB  KİTABXANALARI: 
 İNNOVATİV  YANAŞMA  KONSEPSİYASI”

Mayın 16-da Xəzər Universitetində Türkiyənin 
Manisa vilayətinin Soma şəhərindəki kömür 
mədənində baş verən faciə ilə əlaqədar anım 
mərasimi keçirildi. Təhsil fakültəsinin tələbələri və 
əməkdaşları  “Kədəriniz – kədərimizdir”  şuarı  al-
tında fləşmob keçirərək, öz məyusluqlarını 
bildirdilər. 

SOMA  ŞƏHİDLƏRİ  
 YAD  EDİLDİ

Mayın 23-də KIIT Universitetinin (Hindistan; əvvəlki Kalinga Sənaye Texnologiyaları 
İnstitutu) rektoru professor Satyendra Patnaik Xəzər Universitetində olub,  universitetin təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı və universitet rəhbərliyi ilə 
görüşdü. Görüşdə iki universitet arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu  və 
Anlaşma Memorandumu imzalandı.

KIIT  UNİVERSİTETİNİN  REKTORU  XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ
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Mayın 16-da Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direk-
torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı  və Mühəndislik və tətbiqi  elmlər  fakültəsinin 
dekanı, fəlsəfə doktoru Hassan Niknafsın iştirakı ilə 
İnşaat mühəndisliyi departamenti tərəfindən uni-
versitetdə  ilk dəfə olaraq  spagettidən hazırlanmış kör-
pü müsabiqəsi  keçirildi. Müsabiqənin əvvəlində H. 
Niknafs iştirakçıları salamladı və Azərbaycanın digər 
ali məktəblərini də gələn il bu tədbirdə iştirak etməyə ça-

ğırdı. Sonra İnşaat mühəndisliyi departamentininin mü-
əllimi Taher Çəgini dünyada keçirilən bu müsabiqənin 
qısa tarixi və onun həyata keçirilməsi haqqında təqdi-
matla çıxış etdi.

Ümumilikdə 11 qrup bir-birilə yarışdı. Körpülər 
qiymətləndirilmək üçün  hakimlərə təqdim olundu və 
onlar testdən keçirildikdən sonra qaliblər müəyyənləş-
dirildi. Tədbirin sonunda bütün iştirakçılara sertifikat 
təqdim olundu  və qaliblərə mükafat verildi. 

  
 KÖRPÜ  MÜSABİQƏSİ

SPAGETTİDƏN

HAZIRLANMIŞ 

Mayın 19-da Pakistan İslam Respublikasının 
Azərbaycan Respublikasında Fövqəladi və Səlahiy-
yətli səfiri Xalid Usman Qayser Xəzər Universitetində 
olub, universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı ilə görüşdu. 
Görüşdə universitet və səfirliyin qarşılıqlı əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olundu. 

PAKİSTAN  SƏFİRİ  "XƏZƏR”DƏ

Mayın 20-də Xəzər Universitetinin Tarix və 
Arxeologiya departamentində “Xəzərlərin mənşəyi 
və onların Qafqaza gəlməsi” mövzusunda elmi 
seminar keçirildi. Seminarda tanınmış tarixçi-alimlər 
– Mübariz Xəlilov, Ələkbər Ələkbərov, İradə 
Nəcəfova, Sevda Süleymanova, Nərgiz Axundova, 
departamentin müdiri Roza Arazova,  universitetin 

müəllimi arxeoloq Orxan Zamanov və başqaları 
iştirak etdilər. 

Məruzəçi –  tarixçi-şərqşünas, Xəzər Universi-
tetinin prorektoru Fərda Əsədov xəzərlərin mənşəyi 
və Qafqaza gəlişi məsələlərinə dair mövcud nəzə-
riyyələr və ziddiyyətli münasibətlər haqqında ətraflı 
məlumat verdi. Qeyd olundu ki, mövcud nəzəriyyələr 
xəzərlərin mənşəyini müxtəlif və bir-birini istisna 
edən mövqelərdən təsvir edir, onları qədim hun 
qəbilələri və  uyğurlarla, yaxud eftalitlərlə bağlayır. 
Problem Xəzər dilinin mənsubiyyəti, hakim sülalənin 
mənşəyi, dini mənsubiyyət və Xəzər siyasi mühitinin 
çoxmillətli olması baxımından izah olundu. Geniş 
müzakirə nəticəsində Azərbaycanın etnik tərkibinin, 
buradakı arxeoloji tapıntıların və etnoqrafik araşdır-
maların xəzərlərin tarixinin sirlərinin açılması üçün 
önəmli olmasına xüsusi diqqət yetirildi. 

“XƏZƏRLƏRİN  MƏNŞƏYİ  VƏ  ONLARIN  QAFQAZA GƏLMƏSİ”
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Xəzər Universitetinin İngilis dili və ədəbiyyatı 
kafedrasının müəllimi Pərvin Kərimovanın 
təşkilatçılığı ilə tələbələrin fəallığını artırmaq 
məqsədilə “Academic English A” qrupunda 
"Xarici ölkələr tələbələrin gözü ilə" silsiləsindən 
tədbirlər keçirilmişdir.

Mayın 16-da tələbələr Misir Respublikasının 
mədəniyyətini, tarixini, adət-ənənələrini milli 
geyimlərlə təqdim etdilər. Təqdimat xüsusi 
hazırlanmış fləşmobla başladı. Qədim Misirdə 
mövcud olmuş allahlar barəsində geniş məlumat 
verildi. Allahları əks etdirən kiçik səhnəcik 
göstərildi. Təqdimat “mumiyalama” oyunu ilə 
başa çatdı, qaliblər mükafatlandırılıdı.

Cənubi Koreya Respublikasına aid təqdimat 
may ayının 21-də keçirildi. Auditoriyanın şamlar-
la, ətirli çubuqlarla, rəngli milli yelpinclərlə, pla-
katlarla və rəngli şarlarla bəzədilməsi göz oxşa-
yırdı. Qızlardan ibarət qrupun Koreya milli 
geyimləri ilə rəqs etməsi xüsusi alqışlarla qarşılan-
dı. Tələbələr Koreya Respublikasına aid geniş mə-
lumat verdilər. Sonda dəvət edilmiş qızlardan iba-
rət qrupla Koreya və İngilis dillərində rep deyildi, 
məşhur “Gangnam style” mahnısının müşayiətilə  
fləşmob göstərildi.

Sonuncu təqdimat mayın 23-də Hindistana 
həsr  olundu. Musiqi sədaları altında hind milli 
geyimləri geyinmiş tələbələr əllərində Hindistanı 
simvolizə edən ətirli çubuqlarla, müxtəlif fil 
fiqurları ilə auditariyaya daxil oldular. Hindistanın 
mədəniyyəti, mətbəxi, film sənayesi barəsində 
geniş məlumat verildi. Hind milli geyimli 
tələbələrin rəqsi xüsusi alqışlarla qarşılandı. Sonra 
toy adət-ənənələri təqdim olundu. Tədbir şirniyyat 
və çay süfrəsi ilə başa çatdı.

"XARİCİ  ÖLKƏLƏR  TƏLƏBƏLƏRİN  GÖZÜ  İLƏ" SİLSİLƏSİNDƏN  TƏDBİRLƏR"XARİCİ  ÖLKƏLƏR  TƏLƏBƏLƏRİN  GÖZÜ  İLƏ" SİLSİLƏSİNDƏN  TƏDBİRLƏR
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Mayın 25-də  Xəzər Universitetinin “Dünya” 
konsert salonunda “Khazar University's Got Talent - 
2” şousunun final mərhələsi keçirildi. Xatırladaq ki, 
bu tədbirlə əlaqədar artıq 2 seçim mərhələsi olmuş 
və finala 14 iştirakçı vəsiqə qazanmışdı. Proqrama 
vokal ifalar, musiqi alətlərində ifa, rəqs və s. daxil 
idi. İştirakçılar Xəzər Universitetinin tələbələri və 
Xəzər Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən 
“Dünya” məktəbinin şagirdlərindən ibarət idi. Final 
şousunda qalibləri Xəzər Universitetinin təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlı, Xəzər Universitetinin müəllimi, 
əməkdar artist, Opera və Balet Teatrının solisti Fi-
dan Hacıyeva,  şoumen Murad Dadaşov, aparıcı, bəs-
təkar Murad Arif və  ifaçı Miri Yusifdən ibarət mün-
siflər heyəti müəyyən etdi.

Münsiflər heyətinin qərarı ilə 1-ci yer İqtisadiy-
yat və menecment fakültəsinin tələbəsi Nərmin Ab-
basovaya(vokal ifa), 2-ci yer İqtisadiyyat və menec-
ment fakültəsinin tələbələri Musa Abdullayevə (gi-
tarada ifa), Ülvi İbrahimliyə (bitboks) və Mühəndis-
lik və tətbiqi elmlər fakültəsinin tələbəsi Günel Səb-
zəliyevaya (vokal ifa), 3-cü yer isə İqtisadiyyat və 
menecment fakültəsinin tələbələri Erlan İsmayılo-
vaya (rəqs), Ülviyyə Əzizovaya (vokal ifa) və Təhsil 
fakültəsinin tələbəsi Nərmin Cəfərliyə (vokal ifa) ve-
rildi.

Qaliblərə pul mükafatları və sertifikatlar təqdim 
edildi.

“ KHAZAR  UNIVERSITY'S  

GOT  TALENT – 2 ”
 ŞOUSUNUN  FİNAL 

MƏRHƏLƏSİ  KEÇİRİLDİ
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“Dünya” məktəbi Azərbaycanda analoqu olmayan ümumi 

təhsil verən tam orta məktəbdir. Burada intellektual, kulturoloji, 

aksioloji keyfiyyətlərə yiyələnmiş müasir gənclər yetişdirilir. 

Məktəbdə hökm sürən intizama, davranış normalarına riayət 

mədəniyyəti, öyrənci azadlığı, müstəqilliyi və təşəbbüskarlığı, 

xeyriyyəçilik, humanizm, əxlaqi-mənəvi dəyərlərin təcəssümü 

öyrənciləri ləyaqətli Vətən övladı kimi hazırlayırsa, İBO dünya 

sistemində təhsil, beynəlxalq hüquq və imtiyazlar bərabərliyi onları 

dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində təhsil ala, işləyə bilən dünya 

insanına çevirir. 

Mən deyərdim ki, “Dünya” məktəbi Xəzər Universitetinin dün-

yaya baxış pəncərəsi, çıxış qapısıdır...

Professor  Əjdər AĞAYEV,
Azərbaycan Təhsil Şurasının sədri

MƏKTƏBİ
“DÜNYA”

“Xəzər Xəbər” dərgisinin “Dünya” məktəbi üçün əlavəsi

Mayın 30 da "Dünya" məktəbi 6-cı məzunluq 
mərasimini keçirdi. Səhər saatlarında məktəbdə 
məzunlar üçün son zəng səsləndi, müəllimləri və 
məktəbli dostları məzunları gül-çiçəklə təbrik 
etdilər. Axşam isə Xəzər Universitetinin "Dünya" 
konsert salonunda mərasim iştirakçılarına geniş  
konsert proqramı təqdim olundu. Konsertdən əvvəl 
nümayiş etdirilən filmdə müəllimlər məzunların 
hər biri haqqında öz ürək sözlərini söylədilər. 

Yüksək professionallıqla hazırlanmış konser-
tin ən yaddaqalan anları məzunların özləri 
tərəfindən hazırlanmış şou oldu. O da əlamətdar idi  
ki, bu il məktəbi bitirən şagirdlərin böyük sayını İB 
məzunları təşkil edirdi. Məzunlara müəllimləri 
tərəfindən plaketlər verildi, onlara uğurlar arzu-
landı. Beləcə, Dünya məktəbi bu tədris ilində 17  
məzununu  yeni müstəqil həyata uğurla yola saldı.

"DÜNYA"  MƏKTƏBİNDƏ  

MƏZUNLUQ  

MƏRASİMİ
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May ayının 16-da "Dünya" məktəbində elmi - metodik iclas keçirildı. İclasda may ayı da daxil olmaqla 

növbəti aylarda nəzərdə tutulan işlər haqqında geniş müzakirələr aparıldı. Eyni zamanda, növbəti tədris ilində 

nəzərdə tutulan işlərin planları haqqında məlumat verildi. 
İclasda Qiymətləndirmə və Monitorinq üzrə milli məsləhətçi, kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Elxan 

Əmirbəyov “Yeni Azərbaycanın yeni məktəbi” adlı layihəsini təqdim etdi. Layihə maraqla qarşılandı.

"DÜNYA"  MƏKTƏBİNDƏ  ELMİ - METODİK  İCLAS

Materialları “Dünya”məktəbinin müəllimi

Mədinə Karahan çapa hazırlamışdır 
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Aprelin 28-də Xəzər Universitetinin "Dünya" kon-
sert salonunda tələbələr və əməkdaşlar üçün Azərbay-
can Yaradıcılıq Fondunun "Sönməyən ulduzlar" teatrı 
aktyorlarının ifasında  Üzeyir Hacıbəylinin "Ər və 
arvad" musiqili komediyası nümayiş etdirildi.

Tamaşadan əvvəl Azərbaycan Yaradıcılıq 
Fondunun birinci vitse-prezidenti, "Sönməyən ulduz-
lar" teatrının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Ra-
fiq Kaşanlı çıxış edərək, teatr və onun hazırladığı tama-
şalar, o cümlədən "Ər və arvad" musiqili komediyası 

haqqında ətraflı məlumat verdi. Üç pərdədən ibarət olan 
tamaşanı iştirakçılar maraqla izlədilər və aktyorları də-
fələrlə alqışladılar.

Tamaşaya teatrın baş rejissoru Hafiz Fətullayev qu-
ruluş vermişdir. Rolları əməkdar artistlər Raziyə Şiri-
nova, Firuz Xudaverdiyev, Şükufə Musayeva və digər 
aktyorlar ifa edirdilər. "Sönməyən ulduzlar" teatrının da-
hi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin "Ər və arvad" əsərinə 
yeni səhnə həyatı verməsi tamaşaçılar tərəfindən yüksək 
qiymətləndirildi.

Xəzər Universitetinin Şərq dilləri və din araşdırma-
ları departamentinin təşkilatçılığı ilə mayın 1-də “Bir-
likdə yaşamaq təcrübəsi” silsiləsindən “Xristianlıq: 
inanc və dünyagörüşü” adlı tədbir keçirildi. Tədbirin açı-
lışında departamentin müdiri i.f.d. Elnurə Əzizova 
Azərbaycanın tarix boyu xristianların və digər din mən-
sublarının birlikdə yaşadığı bir bölgə olması və böyük 
əhəmiyyət daşıyan bu ənənənin hazırda davam etməsi 
haqqında məlumat verdi. 

Sonra xristianlığın yaranması, yayılması, inanc, iba-

dət və əxlaq sistemi, məzhəbləri və müasir dövrdəki və-
ziyyəti haqqında Humanitar və sosial elmlər fakültəsi tə-
ləbələrinin hazırladığı slayd-şou təqdim olundu. Ardın-
dan Alban-Udin icmasının sədri Robert Mobilinin təq-
dimatında Azərbaycanda xristianlığın ən qədim təmsil-
çisi sayılan Alban-Udin kilsəsinin tarixi və müasir dövr-
dəki mövqeyi haqqında slayd-şou göstərildi. 

Tədbirin sonunda tələbələrin ümumilikdə 
xristianlığa, xüsusilə Alban-Udin kilsəsinə dair sualları 
cavablandırıldı.

 “XRİSTİANLIQ: 
 İNANC  VƏ  DÜNYAGÖRÜŞÜ” 

 MÖVZUSUNDA  TƏDBİR  KEÇİRİLDİ

Mayın 4-də Xəzər Universitetinin Tarix və arxeologiya 
departamentinin təşəbbüsü ilə Təhsil fakültəsinin tələbə 
(tarix və  tarix-coğrafiya ixtisasları üzrə təhsil alan  1-ci və 2-
ci kurs tələbələri) və müəllim heyəti üçün Qobustan Milli Ta-
rix - Bədii Qoruğuna təcrübə gəzintisi təşkil olunmuşdur. 
Tədbirdə universitetin Media resursları mərkəzinin əmək-
daşları da iştirak etmişlər.

Gəzinti zamanı maraqlı müşahidələr aparmışlar.  Tarixi - 
mədəni landşaftının özünəməxsusluğu ilə nadir bir 
kompleks olan Qobustana bu gəzinti tədris baxımından  fay-
dalı olmuşdur. 

"ƏR  VƏ  ARVAD"  MUSİQİLİ  KOMEDİYASI 
 "DÜNYA" KONSERT  SALONUNUN  SƏHNƏSİNDƏ

QOBUSTAN  MİLLİ  TARİX  -  BƏDİİ  QORUĞUNA  TƏCRÜBƏ  GƏZİNTİSİ
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