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İLİ  BAŞLANDI  
Sentyabrın 15-də Xəzər Universitetində yeni 

dərs ilinin açılış mərasimi oldu.  Mərasimdə uni-
versitetə yeni qəbul olunmuş birinci kurs tələbələri 
və onların valideynləri, digər tələbələr, universite-
tin rəhbərliyi və professor-müəllim heyəti iştirak 
edirdilər.

Dövlət himninin səslənməsi ilə başlanan 
mərasimdə Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direk-
torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Ham-
let İsaxanlı çıxış edərək, müəllim və tələbə kollek-
tivini, xüsusən birinci kurs tələbələrini yeni dərs 
ilinin başlanması münasibətilə təbrik etdi, onlara 
uğurlar arzuladı, universitet haqqında geniş məlu-
mat verdi, əldə edilən nailiyyətlərdən danışdı. 

Sonra H. İsaxanlı  qəbul imtahanlarında ən yük-
sək bal toplamış tələbələrə tələbə biletini təqdim 
etdil. 

Mərasim universitet tələbələrinin ifasında  
konsert proqramı ilə başa çatandan sonra tələbələr 
auditoriyalara dəvət olundular və yeni dərs ili 
başlandı.
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      vropa Komissiyasının Təhsil, Audiovizual 
və Mədəniyyət Məsələləri üzrə İcraçı Agentli-
yinin Tempus və Sənaye Ölkələri ilə İkitərəfli 
Əməkdaşlıq Departamentinin nümayəndəsi 
Franz Steidele iyulun 3-də Xəzər Universitetində 
monitorinq keçirdi. Monitorinqin məqsədi plan-
laşdırılan və həyata keçirilən işlərə baxış keçir-
mək və layihələrin məzmun və maliyyə aspektləri 
barədə tövsiyələr verilməsi idi.. Azərbaycanın 
Milli Erasmus + ofisinin rəhbəri Pərviz Bağırov, 
Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi İlham Hümbə-
tov və tərəfdaş universitetlərin nümayəndələri la-
yihələrin monitorinqində iştirak edirdilər. 

F. Steidele iki Tempus layihəsinə - David Ti-
vildiani Tibb Universitetinin koordinatorluq  

etdiyi PACT layihəsinə və Xəzər Universitetinin 
koordinatorluq etdiyi “Avropa İttifaqı araşdırma-
ları üzrə kurikulumların işlənib hazırlanması və 
qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi” (CURDEUS ) 
layihəsinə nəzarət edir. PACT layihəsinin koordi-
natoru Raziyə İsayeva və  CURDEUS  layihəsi-
nin koordinatoru Baba Bayramlı layihənin məq-
sədləri və icra vəziyyəti barədə ətraflı məlumat 
verdilər.

F. Steidele Xəzər Universitetinin təsisçisi, Di-
rektorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlı ilə də görüşdü.  H. İsaxanlı qona-
ğa universitetin fəaliyyəti haqqında ətraflı məlu-
mat verərək, Tempus layihələrində Xəzər 
Universitetinin iştirakının əhəmiyyətini və uni-
versitetin  bu sahədə əldə etdiyi təcrübəni nəzərə 
çatdırdı.

  
 MONİTORİNQİ 

EMPUS  LAYİHƏLƏRİNİN

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ 
T

A
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"Şərq-Qərb" nəşriyyatının "Dünya 
ədəbiyyatı antologiyaları" seriyasın-
dan buraxdığı "İngilis ədəbiyyatı anto-
logiyası" və "Rus şeri antologiyası" ki-
tablarında Xəzər Universitetinin təsis-
çisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şura-
sının sədri, şair Hamlet İsaxanlının in-
gilis və rus poeziyasından etdiyi tərcü-
mələr də verilmişdir. 

H. İsaxanlı Uilyam Bleyk, Vasili Ju-
kovski, Yevgeni Baratınski, Fyodor 
Tyutçev və Afanasi Fetin bəzi şeirlərini 
tərcümə etmişdir. 

 TƏRCÜMƏLƏRİ   ANTOLOGİYALARDA 

   İyulun 9-da  Xəzər Universitetnin İnkişaf 
mərkəzi  Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 
dəstəklənən  Virtual Müəssisə Layihəsi 
çərçivəsində Virtual Müəssisə təlim proqramının 
inkişafına dair seminar təşkil etmişdir. Layihənin 
komanda üzvləri olan İqtisadiyyat və menecment 
fakültəsinin nümayəndələri seminarda iştirak 
etmişlər. 

İnkişaf mərkəzinin direktoru Raziyə İsayeva 
layihə haqqında son məlumatları nəzərə çatdırmış,  
layihə ilə bağlı cari məsələlər müzakirə 
olunmuşdur. Komanda üzvləri təlim proqramını 
birgə nəzərdən keçirmiş,  iş planını və layihənin 
cədvəlini müzakirə edərək, sentyabr ayında təlimə  
başlamaq üçün bütün zəruri hazırlıq mərhələsinin  
avqustun 20-nə kimi sona çatması barədə razılığa 
gəlmişlər.

  VİRTUAL  MÜƏSSİSƏ  İLƏ  BAĞLI  SEMİNAR

HAMLET  İSAXANLININ 
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      əzər Universitetində tarix ixtisası üzrə 
təhsil aldığım zaman oxuduğum  kitablar və ən 
əsası tarixi hadisələri araşdırarkən aparılan 
arxeoloji qazıntılar hər zaman mənim diqqət 
mərkəzimdə olub. Arxeoloji qazıntıların necə apa-
rılması, tapıntıların çıxarılması və s. bu kimi 
proseslər məni çox maraqlandırırdı. Buna görə də, 
ölkəmizdə aparılan arxeoloji qazıntıların birində 
iştirak etmək istədim və bunun üçün arxeologiya  
fənnini bizə tədris edən müəllimimiz Orxan Zama-
nova və Tarix və arxeologiya departamentinə 
müraciət etdim. Departament müdiri Roza Ara-
zova və Orxan müəllim mənim istəyimi və tək-
lifimi dəstəklədilər. Universitet adından AMEA Ar-
xeologiya və Etnoqrafiya İnsitutunun şöbə müdiri 
Fərhad Quliyevə müraciət edildi. Beləliklə, Fərhad 
müəllimin köməkliyi ilə Tovuz rayonunda aparılan 
Məntəş Təpə qazıntısında iştirak etməyə nail 
oldum. İyun ayında qazıntıya yollandım. 
Ekspedisiya kompleks xarakter daşıyır, yəni onun 
işində arxeoloqlarla yanaşı topoqraflar, keramika, 
sümük və sair üzrə tanınmış mütəxəssislər də 
iştirak edirdilər. Artıq 80-dən yuxarı yeni abidə 
aşkarlanıb. Burada Neolit dövrünə - 7-8 min il 
əvvəllərə - ilkin əkinçilik dövrünə aid edilən 
əşyalar da tapılmaqdadır.

TƏLƏBƏ  HƏYATI
R
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Təhsil fakültəsinin tələbəsi 
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Qazıntılar göstərib ki, Neolitdən Tunc 
dövrünədək olan işğalların ardıcıllığı səbəbindən 
Məntəş Təpə olduqca qədim bir tarixi yerdir. Aş-
kar edilən bəzi dövrlər və xüsusən Neolitik dövr-
dən Kalkolitik dövrə keçid və bütün V minillik bu 
vaxta qədər tam naməlum idi.

Qazıntıda 10 gün iştirak etdim. Arxeoloji 
biliyimi təcrübələr əsasında daha da dərinləşdir-
dim. Orada apardığım işlərdən xüsusi zövq 
alırdım. Səhər saat 06:30-da qazıntıda işə 
başlayırdıq. Günorta günəşin zenit vaxtında, saat 
13:30-da qazıntıda iş bitirdi. Evə gəlib dincəlirdik. 
Daha sonra saat 17:00-dan axşam saat 20:00-a 
qədər qazıntıda tapdığımız tarixi keramika, 
obsidian, kömür, daş, kurqan torpağını təhlil edir-
dik. Ən əsası, tapdığımız küpə hissələrini fransız 
restovrator Estella Ottenvelter restovrasiya edirdi.

Qazıntıda Azərbaycan tarixinə aid ən böyük 
obsidianı tapdıq. Bundan başqa dəyirman daşı, 
xırda obsidan və s. daşlar tapırdıq. Bu tapıntıların 
üzərində trassoloqumuz Anaik Samzun işləyirdi. 
Kurqanda çalışan fransız antropoloqlar isə oradan 
çıxan torpağı evə gətirib üzərində işləyirdilər. 
Antropoloq Laure Pecqueur və başqa antropoloq-
lar qazıntıda tapılan insan sümüklərini evdə birləş-
dirib restovrasiya edirdilər. 

10 gün ərzində burada yeni insanlarla – yerli və 
xarici mütəxəssislərlə tanış oldum, onlarla ünsiy-
yət qurdum. Onlardan çox şey öyrəndim. Qazın-
tıda keçirdiyim hər gün bir-birindən maraqlı hadi-
sələrlə yadda qaldı, hər günüm olduqca maraqlı 
keçdi. Buna görə də, Xəzər Universitetinə və ən 
əsası Tarix və arxeologiya departamentinin əmək-
daşlarına və Fərhad Quliyevə mənə belə imkan 
yaratdıqlarına görə dərin təşəkkürümü bildirirəm!

TƏLƏBƏ  HƏYATI

Xəzər Universitetinin Siyasi elm və beynəl-
xalq münasibətlər departamentinin müdiri, 
fəlsəfə doktoru Muxtar Hacızadə elmi-pedaqoji 
fəaliyyəti və Avropa inteqrasiyası ixtisasının 
tədrisi üzrə  “Jean Monnet Kürsüsü Sahibi” 
tituluna layiq görülmüşdür.

“Jean Monnet Kürsüsü Sahibi” pedaqoji bir 
tituldur və Avropaşünaslıq üzrə ixtisaslaşan dai-
rələrdə tədrisin keyfiyyəti və innovativliyi baxı-
mından tanınma mənasını daşıyır. “Jean 
Monnet Kürsüsü Sahibi” mükafatı Avrointeqra-
siyaya aid tədris və araşdırmaları dəstəkləmək 
məqsədilə qlobal səviyyədə keçirilən beynəl-
xalq müsabiqə əsasında Avropa Komissiyası 
tərəfindən 3 illik bir müddətə verilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü il üçün 
olan müsabiqənin nəticəsində Cənubi Qafqaz  
regionunda yeganə qalib Xəzər Universitetinin 
əməkdaşıdır.

Jean Monnet Kürsüsü kürsü sahibinə bu 
istiqamətdəki elmi-pedaqoji fəaliyyətində və 
təşkil olunacaq tədbirlər üçün müəyyən maddi 
dəstək imkanı da yaradır.  

“Jean Monnet Kürsüsü sahibi” adına layiq 
görülməsi münasibətilə əməkdaşımızı təbrik 
edir, gələcək fəaliyyətində ona uğurlar arzu 
edirik.

 
 ADI  ƏMƏKDAŞIMIZA  VERİLMİŞDİR

AZƏRBAYCANDA  İLK  

“JEAN  MONNET  KÜRSÜSÜ  SAHİBİ”
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 Sentyabrın 8-12-də Avstriyanın Qraz 
şəhərində “Əlilliyi olan insanların Azərbaycanın 
ali təhsil müəssisələrinə inteqrasiyasının təməlinin 
qoyulması” adlı Tempus layihəsi çərçivəsində ma-
raqlı tərəflərin ehtiyaclarının dəyərləndirilməsi üz-
rə təlim keçirilmişdir. Təlimdə Xəzər Universite-
tinin İnsan resursları departamentinin direktoru 
Ülkər İsayeva da iştirak etmişdir. 

Təlim zamanı əlilliyi olan şəxslərin ali mək-
təblərdə daha rahat oxuması üçün lazım olan ava-
danlıqlardan və texniki vasitələrdən söz açılmış, in-
frastruktur məhdudiyytlərini aradan qaldırmaq 
üçün nələrə ehtiyac olduğu müzakirə edilmişdir. 
Təlim Avropa tərəfdaşlarından biri olan Qraz uni-
versiteti tərəfindən təşkil olunmuşdur.  

ƏMƏKDAŞIMIZ  BEYNƏLXALQ  TƏLİMDƏ

Sentyabrın 17-də AMEA-nın Akt zalında İran İs-
lam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı 
Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi, AMEA-nın Niza-
mi adına Ədəbiyyat İnstitutu, AMEA-nın akademik 
Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu və Xə-
zər Universitetinin birgə təşkillatçılığı ilə “Söz mül-
künün Şəhriyarı: Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriya-
rın xatirə günü” adlı tədbir keçirildi. 

Tədbirdə alimlər və ictimaiyyət nümayəndələri 
iştirak edirdilər. 

 Tədbirin açılışında Xəzər Universitetinin təsis-
çisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri pro-
fessor Hamlet İsaxanlı çıxış etdi, Şəhriyarın yaradı-
cılığı, ədəbiyyatda tutduğu yer haqqında danışdı, 
Şəhriyara həsr etdiyi şeirini oxudu. 

MƏHƏMMƏDHÜSEYN

 ŞƏHRİYARIN 

XATİRƏ  

GÜNÜNDƏ

SEYİD
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Sentyabrın 16-da Xəzər Universiteti Siyasi 
Elm və beynəlxalq münasibətlər departamen-
tinin təşkilatçılığı ilə fəlsəfə doktoru Liam Foks 
“Qloballaşdırmanın çətinlikləri və riskləri: Av-
ropa bundan nə dərs çıxara bilər?” mövzusunda 
mühazirə oxudu. L. Foks 2010-cu ilədək İngil-
tərə Parlamentinin İcmalar Palatasının üzvü ol-
nuş, 2010-cu ildən 2011-ci ilədək isə müdafiə 
məsələləri üzrə dövlət katibi vəzifəsində işlə-
mişdir.

Tədbiri Xəzər Universitetinin təsisçisi, Di-
rektorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri profes-
sor Hamlet İsaxanlı açaraq, qonağı iştirakçılara 
təqdim etdi. 

İNGİLTƏRƏNİN  MÜDAFİƏ  MƏSƏLƏLƏRİ  
ÜZRƏ  KEÇMİŞ  DÖVLƏT  KATİBİ 

 “XƏZƏR”DƏ 

Sonra Jean Monnet proqramının sədri,  Siyasi elm və 
beynəlxalq münasibətlər departamentinin müdiri, fəlsəfə 
doktoru Muxtar Hacızadə Avropaya inteqrasiyanın müx-
təlif aspektlərinə dair müzakirələri davam etdirmək üçün 
təşkil etdiyi  Avropa seminarlar silsiləsi haqqında 
məlumat verdi.

L. Foks transmilli terrorçuluq, dünyanın müxtəlif qay-
nar nöqtələri,  dövlətlərin nüvə təhlükəsizliyi problemləri 
xüsusi diqqət mərkəzində olmaqla müasir dövrün 
təhlükəsizlik problemləri və  qlobal əmtəələr üzərində 
rəqabət haqqında danışdı. O, müdafiə məsələləri üzrə 
dövlət katibi vəzifəsində işlədiyi dövrdəki  xatirələrini 
seminarda iştirak edən  departament tələbələrindən ibarət 
auditoriya ilə bölüşdü. 

L. Foks, həmçinin, Şotlandiya referendumu, 
Britaniya və Avropa İttifaqı, Avropanın Təhlükəsizlik və 
Müdafiə Siyasəti daxil olmaqla beynəlxalq münasi-
bətlərin müxtəlif aktual məsələləri barədə fikirlərini bö-
lüşdü. Sual-cavab sessiyasından sonra tədbir iştirakçıları 
qeyri-rəsmi müzakirələr apardılar.
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Son bir neçə ildə dünyada universitetlərin reytinqinin müəyyənləşdirilməsi 
sahəsində çalışan nüfuzlu təşkilatların reytinq cədvəllərində Xəzər Universiteti 
ardıcıl olaraq yer alır. Dünyada universitetlərin reytinqinin müəyyənləşdirilməsi 
sahəsində tanınmış qurumlardan biri “QS” təşkilatıdır. “QS” reytinq statistika və 
həmçinin geniş qlobal sorğuya əsaslanır. Hər universitet aşağıdakı amillər 
əsasında yer alır:

Akademik nüfuzu (40%); İşçilərin  nüfuzu (10%); Tələbə-müəllim nisbəti 
(20%); Elmi nəşrlər (20%); Xarici professor-müəllim heyətinin sayı  (5%);Xarici 
tələbələrin sayı  (5%).

 “QS” təşkilatının 2014-cü ilin sentyabr ayı üçün müəyyənləşdirdiyi Dünya 
Reytinq Cədvəlində  Xəzər Universiteti tələbə - müəllim  sayının nisbətinə görə 
362-ci,  xarici professor-müəllim heyətinin sayına  görə isə 269-cu yerdədir. 
Ümumilikdə Xəzər Universiteti dünyanın ən yaxşı 700+ universiteti sırasında yer 
almışdır. 

“QS” təşkilatının son reytinq cədvəli haqqında ətraflı məlumatı
 http://www.topuniversities.com/node/3285/ranking-details/world-university-

rankings/2014
linkindən əldə etmək olar.

QS (Quacquarelli Symonds) sent-
yabrın 16-da  dünya universitetlə-
rinin  2014-ci il üçün reytinq nəticə-
lərini dərc edib.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  
ALİ  MƏKTƏBLƏRİN 

 DÜNYA  REYTİNQ  CƏDVƏLİNDƏ
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 Bizə yazın!Abunə olun! Oxuyun!

Xəzər Universitetinin elmi-kütləvi və ədəbi-publisistik nəşri olan “Xəzər Xəbər” jurnalı ayda 
bir dəfə (avqust ayından başqa) 80 səhifə həcmində və qismən rəngli çap olunur. 

Jurnalda Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində tələbə həyatı, təhsil yenilikləri, elm, 
sənət, ədəbiyyat, mədəniyyət, turizm və idmana aid müxtəlif materiallar və maraqlı xəbərlər 
dərc olunur. 

2015-ci il üçün “Xəzər Xəbər” jurnalına “Azərmətbuatyayımı” ASC-nin şəhər və rayon 
mətbuat yayımı şöbələrində, “Qasid” ASC-nin xətti ilə isə aşağıdakı ünvanlarda dekabrın 25-
dək abunə yazılmaq olar (1 illik abunə haqqı 22 manat, 6 aylıq abunə haqqı ilin birinci 
yarısında 12 manat, ilin ikinci yarısında 10 manatdır):

“Azərpoçt” MMC-nin Bakı Mərkəzi poçtu (Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 36), tel.: 493-33-66   
1 saylı poçt (İstiqlaliyyət küçəsi, 35, İçərişəhər metrosunun yanı, İqtisadiyyat Universiteti 

ilə üzbəüz), Tel.: 492-58-40
“Qasid” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (5-ci mikrorayon, Cavad xan küçəsi, 21, Memar Əcəmi 

metrosunun yanı, tel.: 493-14-06;   493-16-43 

 “Xəzər Xəbər”ə abunə yazılın!
“Xəzər Xəbər”i oxuyun!
“Xəzər Xəbər”ə yazın!

2015-Cİ  İL  ÜÇÜN  “XƏZƏR  XƏBƏR”  JURNALINA  ABUNƏ  ELANI
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Sentyabrın 17-də Jean Monnet proqramının səd-
ri, Xəzər Universitetinin Siyasi elm və beynəlxalq mü-
nasibətlər departamentinin müdiri, fəlsəfə doktoru  
Muxtar Hacızadə Avropa Birliyinin tarixi keçmişinə 
dair ilk mühazirəsini oxudu. Mühazirə Avropaya in-

teqrasiyanın  müqayisəli perspektivləri çərçivəsində 
keçirildi. Modul Avropaşünaslığın tədrisini genişlən-
dirmək məqsədi ilə Avropa Birliyinin Erasmus + 
proqramı tərəfindən dəstəklənir.

Sentyabrın 17-də Xəzər Universitetinin siyasi 
elm və beynəlxalq münasibətlər departamentinin təş-
kialtçılığı ilə  Qara Dəniz Beynəlxalq Araşdırmalar 
Mərkəzinin(İCBSS) baş direktoru,  fəlsəfə doktoru 
Zefi Dimadama "Avropa Birliyi və Qara dəniz Regio-
nal Əməkdaşlığının  perspektivləri" mövzusunda mü-
hazirə oxuyub. Qurucularından biri Azərbaycan olan 
İCBSS-nin   hökumətlərarası regional təşkilatı Afi-
nada yerləşir və  Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təş-
kilatı (BSEC) ilə  əlaqəli orqandır. 

Z. Dimadama  İCBSS və BSEC haqqında çıxış 
edərək,  Mərkəzin nəşrlər departamentinin tələbə qu-
rumu haqqında  məlumat verdi.  O, regional inteqra-
siya üçün çətinlik yaradan geniş Qara dəniz regio-
nunda baş verən hadisələrə  münasibətini bildirdi və 
regional əməkdaşlıq üçün imkanlardan, Avropa 

Birliyi üçün bölgənin əhəmiyyətindən bəhs etdi.
Tədbirdə iştirak edən Yunanıstanın Azərbaycan-

dakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri  Dimitrios Tsun-
qas 2014-cü il  iyulun 1-dən başlayaraq dekabrın 31-
dək davam edəcək BSEC-ə Yunanıstan sədrliyinin pri-
oritetləri haqqında auditoriyaya məlumat verdi. 

Mühazirədən sonra Xəzər Universitetinin təsis-
çisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri pro-
fessor Hamlet İsaxanlı və  Z. Dimadama  tərəfindən 
Xəzər Universiteti və Qara dəniz Beynəlxalq Araş-
dırmalar Mərkəzi (İCBSS) arasında Əməkdaşlıq və 
Akademik Mübadilə Sazişinin imzalanma mərasimi  
oldu.

Tədbir Avropa Birliyinin Erasmus + proqramının 
dəstəyi ilə Jean Monnet Avropa Seminarlar Silsiləsi 
çərçivəsində təşkil edilmişdi.

"AVROPA  BİRLİYİ  VƏ  QARA  DƏNİZ  REGİONAL
  ƏMƏKDAŞLIĞININ   PERSPEKTİVLƏRİ" 

 MÖVZUSUNDA  MÜHAZİRƏ

 AVROPAYA  İNTEQRASİYANIN 
  MÜQAYİSƏLİ  PERSPEKTİVLƏRİ
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Sentyabrın 18-də Üzeyir Hacıbəylinin ev-
muzeyində Milli Musiqi Günü münasibətilə tədbir 
keçirildi. 

Muzeyin direktoru, Əməkdar incəsənət 
xadimi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi 
Sərdar Fərəcov çıxış edərək, mədəniyyət 
tariximizdə xüsusi yeri olan bu əlamətdar günün 
tarixi barədə danışdı. Qeyd etdi ki, Azərbaycanın 
dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin ölməz əsərləri 
dünya xalqları tərəfindən sevilir, rəğbətlə 
qarşılanır. O, Üzeyir irsinin, milli musiqi sənə-
timizin təbliğində Heydər Əliyev Fondunun və 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı 
ilə ənənəvi olaraq keçirilən beynəlxalq musiqi fes-
tivalının əhəmiyyətini vurğuladı.

“Gəmiqaya” Elm və Təhsil Mərkəzinin rəh-
bəri Əli İbrahimbəyli çıxış edərək, Mərkəz tərə-
findən nəşr edilən “Azərbaycanın görkəmli bəstə-

karları” fotoalbomunu tədbir iştirakçılarına təq-
dim etdi.

Fotoalbomun Bəstəkarlar İttifaqının yardımı, 
həmçinin arxiv və mədəniyyət müəssisələrindən 
toplanan fotolar əsasında hazırlandığını deyən 
Ə.İbrahimbəyli Azərbaycan musiqisini dünyaya 
tanıdan görkəmli bəstəkarları öyrənmək baxımın-
dan bu cür nəşrlərə ehtiyac olduğunu bildirdi. 
Əməkdar müəllim, professor Telman Ağdamski 
çıxış edərək, Üzeyir bəyin irsindən söz açdı. Yazı-
çılar Birliyinin Qarabağ filialının sədri, şair Ənvər 
Əhməd bəstəkara ithaf etdiyi şeirini söylədi. 

Çıxışlardan sonra Q.Qarayev adına Mərkəzi 
İncəsənət Məktəbi, Xəzər Universitetinin kamera 
ansamblı, G.Şaroyev adına 35 saylı musiqi mək-
təbinin kollektivləri Üzeyir Hacıbəylinin əsər-
lərindən nümunələr ifa etdilər.

XATİRƏ MƏRASİMİNDƏ

UNİVERSİTETİMİZİN

KAMERA ANSAMBLI

ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN

EV-MUZEYİNDƏ

KEÇİRİLMİŞ 

 XATİRƏ MƏRASİMİNDƏ

UNİVERSİTETİMİZİN

KAMERA ANSAMBLI

ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN

EV-MUZEYİNDƏ

KEÇİRİLMİŞ 
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Sentaybrın 18-də Xəzər Universiteti ilə Avstriyanın Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti və Hindistanın 
Çennai (əvvəlki adı Mədrəs)  şəhərinin Vels Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli niyyət 
protokolu imzalanmışdır. Protokollar hərtərəfli təcrübə mübadiləsini, universitet xidmətlərinin 
təkmilləşməsinə yönəlmiş birgə təşəbbüslərin və tədqiqatların həyata keşirilməsini, həmçinin  müəllim və 
tələbə mübadiləsini nəzərdə tutur.

Sentyabrın 8-12-də “Əlilliyi olan insanların 
Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə inteqrasiya-
sının təməlinin qoyulması” (ESFIDIP) adlı Tempus 
layihəsinin avropalı tərəfdaşlarından olan Makedo-
niya Universitetində (Saloniki/Yunanıstan) layihə 
çərçivəsində “Qaydaların yazılmasına dair” təlim ke-
çirilmişdir. Təlimdə Xəzər Universitetinin Şərq dil-
ləri və din araşdırmaları departamentinin müdiri, fəl-
səfə doktoru Elnurə Əzizova da iştirak etmişdir. 

Təlimdə əlillik məsələləri ilə bağlı Avropa və Yu-
nanıstan qanunvericiliyi haqqında məlumat verilmiş, 
əlilliyi olan tələbələrin ehtiyaclarının təsbit və analiz 
olunması, onların ali məktəblərə inteqrasiyasına dair 
qaydaların yazılması məsələləri müzakirə edilmişdir. 
Təlim iştirakçıları Makedoniya Universitetində 
əlilliyi olan tələbələrin istifadəsi üçün fiziki imkan-
lar, texniki avadanlıqlar və kitabxana resursları ilə də  
yaxından tanış olmuşlar.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  İLƏ

 AVSTRİYANIN  KREMS  VƏ  

HİNDİSTANIN  VELS  UNİVERSİTETLƏRİ  

ARASINDA  ƏMƏKDAŞLIQ  HAQQINDA 

 PROTOKOL  İMZALANMIŞDIR

TEMPUS  LAYİHƏSİ  ÇƏRÇİVƏSİNDƏ 

“QAYDALARIN  YAZILMASINA  DAİR” 
TƏLİM
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XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  MEDİA  RESURSLARI  MƏRKƏZİ  ƏMƏKDAŞLARININ
BAKI  ŞƏHƏRİNDƏ TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSİ
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RGA və Z COMPANY 2007 şir-
kətlərinin təşkilatçılığı ilə sent-
yabrın 14-də  ilk dəfə Azərbay-
canda "Baku Crystall Hall"ın 
səhnəsində nüfuzlu "Miss Globe 
International" 89-cu beynəlxalq 
gözəllik müsabiqəsinin finalı 
keçirilib

"Baku Crystall Hall"da Natə-
van Mirzəyevanın orijinal dizay-
nı ilə finalçılar üçün 7 çıxışlı, işıq 
və lazer effektli,1700-1800 
kvadratmetr sahəsi olan möhtə-
şəm səhnə quraşdırılmışdı.

Dünyanın 70-dən çox ölkəsin-
də yayımlanan bayram gecəsində 
5 qitənin gözəlləri iştirak ediblər. 
Onlar milli geyimlərdə və mo-
del-dizayner Günel Behbudova-
dan gecə paltarlarında podiuma 

çıxıblar. Gecənin aparısıcı tanın-
mış televiziya aparıcısı Hüsniyyə 
Məhərrəmova olub. Konsertdə 
Azərbaycan Dövlət Rəqs An-
samblı, məşhur ifaçılar Demet 
Akalın, Hakan Levent, Gökhan 
Özen, İnna və Azərbaycanın 
gənc ifaçısı Vaqif  Nağıyev 
iştirak ediblər.

Münsiflər heyətinin tərkibinə 
Azərbaycan, Türkiyə, Braziliya, 
Yunanıstan və Myanma nüma-
yəndələri daxil olublar. Onlar ara-
sında münsiflər heyətinin sədri, 
"Miss Globe International" və 
RGA şirkətinin prezidenti Rasim 
Aydın, Z COMPANY 2007 şirkə-
tinin prezidenti Zamiq Yunusov, 
Azərbaycanın əməkdar incəsənət 
xadimi, modelyer-dizayner Fəx-
riyyə Xələfova, əməkdar incəsə-
nət xadimi, bəstəkar Gövhər Hə-
sənzadə, əlbəyaxa döyüş üzrə 
beynəlxalq dərəcəli idman ustası 
Sair İsgəndərov və digərləri olub. 
Baş sponsor - Khazar Islands.

Müsabiqənin qalibi Avstraliya 
təmsilçisi Esma Voloden elan edi-
lib. Qalibə gümüşdən hazırlan-

mış və Günel Behbudovanın di-
zaynında dağ bülluru ilə bəzədil-
miş tac təqdim olunub. Braziliya-
lı Şeyslin Dos Santos Reys ikin-
ci, türkiyəli Gizem Gören üçün-
cü, azərbaycanlı Oksana Rizaye-
va dördüncü, boloviyalı Vivian 
Susanna Serrano beşinci yerə 
layiq görülüb. Münsiflər heyəti 
aşağıdakı iştirakçıları müxtəlif 
nomisayalarda xüsusi hədiyyə-
lərlə mükafatlandırıb: "Miss Na-
tional Dress" - Vivian Susanna 
Serrano Lanos (Boliviya), "Miss 
Khazar Islands" Anas tasiya 
Kostiç (Ukrayna), "Miss Cos-
mopolitan"- Gizelli Riva Reynb-
erqs (Surinam), "Miss Model" - 
Züleyxa Eliana Verissimo Neves 
(Kabo-Verde), "Miss Femina" - 
Qianna Dimaki (Yunanıstan).

"Miss Globe International" 
dünyada məşhur olan gözəllik 
mü sa biqəsidir. Müsabiqədə 
irqindən, dinindən və milliyətin-
dən asılı olmayaraq 18-24 yaşlı 
subay qızlar iştirak edirlər.

Müsabiqə ilk dəfə 1925-ci ildə 
İstanbulda keçirilib.

MISS  GLOBE  INTERNATIONAL

BAKIDAKI  GÖZƏLLİK  MÜSABİQƏSİNİN  QALİBİ 
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Şönbrun Sarayı Avstriya-
nın paytaxtı Vyanadakı Kral 
sarayıdır. 

Saray Vyananın Qərb his-
səsindəki Hitsinq rayonunda 
yerləşir. Ölkədə ən əhəmiy-
yətli mədəni abidələrin olan 
saray 60-cı illərdən indiyə 
qədər Vyanaya gələn turist-
ləri ən çox cəzb edən məkan-
lardan biridir. Hər il sarayı 6 
milyondan çox turist ziyarət 
edir ki, onların da təxminən 
1,5 milyonu sarayı gəzmək 
üçün bilet alır.

 Şönbrun sarayı Avstriya im-
peratorlarının əsasən yay iqa-
mətgahı kimi tanınır. Saray 
İohann Berenhard Fişer pon 
Erlax tərəfindən Barokko üs-
lubunda tikilib. 1683-cü ildə 
Vyanaya hücumlar zamanı qa-
laya zərər dəyib. İmperator I 
Leopald dağılan sarayı bərpa 
etmək üçün arxitektor İohan 
Bernardı dəvət edib. İşlərin 

çoxu 1713-cü ildə başa çatsa 
da tikinti axıra qədər tamam-
lanmayıb. 1728-ci ildə impe-
rator IV Karl Şönbrunu qızı-
na, yəni gələcək imperatriçə 
Mariya Terezaya hədiyyə 
edib.

 Mariya Tereza sarayın 
tarixində mühüm rol oyna-
yıb. O, Sarayın iqamətgah və 
bağından zövq alaraq onu si-
yasi mərkəzə çevirib və na-
zirlərin andlarını qəbul edib. 
Məşhur bəstəkar Motsart bu-
rada Tereza üçün musiqilər 
ifa edib.

 1752-ci ildə imperatriçə-
nin əri imperator I Frans sara-
yın ərazisini genişləndirərək 
yaxınlığında Şönbrun zo-
oparkını da yaradıb. Mariya 
Terezanın ölümündən sonra 
isə Saray imperatorların yay 
iqamətgahı kimi istifadə olu-
nub. Qeyd edək ki, Napoleon 
Bonapart Vyananı işğal edən 

zaman qərargahını burada qu-
rub və 1803-1809-cu illərdə 
Saray onun tabeliyində olub.

 1945-ci ildə saray bombar-
dman nəticəsində yenidən zi-
yan çəkib. Müharibədən 
sonra Britaniya komandan-
lığı sarayı özlərinin əsas ştab-
ları kimi istifadə ediblər. 
1992-ci ildə Şönbrun yenidən 
bərpa olunub. Əvvəllər sara-
yın 1440 otağı olsa da sonra-
dan bunların bir qismi birləş-
dirilərək muzeyə çevrilib. Sa-
rayda uzun illərdir bərpa iş-
ləri aparılsa da hələ başa çat-
mayıb. Buna səbəb isə saray-
da həyata keçirilən işlərin çox 
incəliklə və dəqiqliklə yerinə 
yetirilməsidi.

 1996-cı ilin dekabrında 
YUNESKO-nun 20-ci sessi-
ya sında Şönbrun Sarayı 
Ümumdünya Mədəniyyət İr-
sinin siyahısına daxil edilib.

MARAQLI

VYANA (AVSTRİYA): 
ŞÖNBRUN  SARAYI (SCHLOß SCHÖNBRUNN)

ŞƏHƏRLƏRİN SİMVOLLARI
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Öz maraqlı görünüşünə gö-
rə hər zaman diqqət cəlb edən 
Piza qülləsi İtaliyanın ən məş-
hur simvollarından biri sa-
yılır. 1360–cı ildə tikilən qül-
lə Piza şəhərinin zənglərdən 
ibarət olan qalasıdır və Santa 
Mariya Assunto kilsəsinin şə-
hər ansamblının əsasını təşkil 
edir. Qala görünüşünə görə 
"Yıxılan qüllə" adını qazanıb 
və bütün dünyada öz xarici 
görkəmi ilə fərqlənib. Çünki 
qüllənin xarici görünüşünə 
diqqət yetirdikdə onun maili 
olduğu görünür.

Qüllənin ən alçaq tərəfinin 
torpaqdan hündürlüyü 55,86 
m-dir və ən yüksək tərəfi isə 
56,7 m hesablanıb. Divarla-
rın eni 4,09 m, yuxarıya doğ-
ru istiqaməti isə 2,48 metr ol-

duğu qeyd edilir. Şaquli 
vəziyyətindən 3,9 metr uzaq 
bilinir, 294 pilləsi var.

Piza qülləsinin tikintisi üç 
mərhələdən ibarət olub. 9 av-
qust 1173–cü ildən başlaya-
raq iki dəfə uzun aralarla təx-
minən 200 il davam edib və 
1360–cı ildə başa çatdırılıb. 
Qüllə katolik kilsəsi olan 
Campo dei Miracolinin zəng-
ləri kimi yaradılıb, amma me-
marı indiyə kimi məlum de-
yil. Əslində qüllə şaquli isti-
qamətdə layihələndirilib, 
lakin əyilmə tikinti prosesi ge-
dərkən hiss edilməyə başla-
nılıb.

15 dekabr 2001–ci ildə qül-
lənin qapıları turistlər üçün 
açıq elan edilib. 1564–cü ildə 
Piza şəhərində anadan olan 

böyük alim Qalileyo Qaliley 
öz təcrübələrinin çox hissə-
sini məhz bu qüllədə aparıb. 
O, əlindəki müəyyən kütlə-
ləri Piza qülləsinin başından 
ataraq onların düşmə qabi-
liyyətlərini öyrənib və sürə-
tin heç də çəkidən asılı olma-
dığını sübut edib.

30 dekabr 1986–cı ildə 
YUNESKO Ümummilli Abi-
dələrin Mədəniyyət İrsi siya-
hısına salınıb. Tikili 8 mərtə-
bədən ibarətdir. Binanın bü-
tün konstruksiyalarla birlik-
də ümumi çəkisi 14700 ton-
dur. Bura özünün silindr for-
ması ilə bütün dünya ölkə-
lərində tanınıb. Piza qüllə-
sinin memarlığı italyan abi-
dələri içərisində ilkin yer 
tutur.

ROMA (İTALİYA) :  PİZA  QÜLLƏSİ  (TORRE PENDENTE Dİ PİSA)  

VƏ  YA "YIXILAN  QÜLLƏ"

ŞƏHƏRLƏRİN SİMVOLLARI


