
Lənkəran Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi tərəfindən yay mövsümü  dövründə mədəni xidmətlərin  təşkilinə dair  

Tədbirlər planı 

        

s/s 

 

     Şəhər-
rayon  adı  

 

Tədbirin keçiriləcəyi məkan 

 

   Tədbirin adı (konsert,  tamaşa, rəssam 
və sənətkarların əl işlərinin, milli mətbəx 
nümunələrinin satış sərgisi və s.)  

 

Tədbirin tarixi 

 

Qeyd 

01. Lənkəran Əsgər Əliyev adına istirahət parkı Asudə vaxt – stolüstü oyunların  təşkili 15 iyun – 31 avqust  

02. Lənkəran Q.Vəliyev adına Lənkəran şəhər 
Mədəniyyət Mərkəzi 

“Rəqs kursları” 
Məktəblilərin yay tətil günlərini səmərəli 
təşkil edək adı altında tədbir   

15 iyun – 31 avqust  

03. Lənkəran Heydər Əliyev adına xatirə parkı "Bayram konserti" – Müqəddəs Ramazan 
Bayramına və Silahlı Qüvvələr Gününə həsr 
olunmuş  konsert 

26  iyun 

 

 

 

04. Lənkəran II-dəfə Sovet İttifaqı qəhramını Həzi 
Aslanov adına xatirə parkı 

“Nağıl, Lətifə, Əhvalat  Məclisi”  - 
Ağsaqqallar, ağbirçəklər qonağımızdır adı 
altında tədbir 

27 iyun 

 

 

 

 

05. Lənkəran Heydər Əliyev adına xatirə parkı “Yurdum-Yuvam Məskənimsən, 
Azərbaycanım!”  ənənəvi 
tematik konsert və “Açıq səma altında 
muzey” diyarşünaslıq sərgisi 

08 iyul  

06. Lənkəran Q.Vəliyev adına Lənkəran şəhər 
Mədəniyyət Mərkəzi 
 

“Yurdum-yuvam məskənimsən , 
Azərbaycanım!” ənənəvi 
tematik konsert və “Açıq səma altında 
muzey” diyarşünaslıq sərgisi 

15 iyul 

 

 

07. Lənkəran Q.Vəliyev adına Mədəniyyət 
Mərkəzi 

“Meyxana Gecəsi”  
Lənkəranlı meyxana ustaları qonağımızdır 
adı altında tədbir 

16 iyul 

 

 



08. Lənkəran Heydər Əliyev adına xatirə parkı “Yurdum Yuvam Məskənimsən 
Azərbaycanım!” ənənəvi 
tematik konsert və “Açıq səma altında 
muzey” diyarşünaslıq sərgisi 

29  iyul  

09. Lənkəran Q.Vəliyev adına Lənkəran şəhər 
Mədəniyyət Mərkəzi 
 

“Yurdum Yuvam Məskənimsən 
Azərbaycanım!” ənənəvi 
tematik konsert və “Açıq səma altında 
muzey” diyarşünaslıq sərgisi 

30 iyul 

 

 

10. Lənkəran "Palıdlı  Sahil" istirahət mərkəzi “Yurdum Yuvam Məskənimsən, 
Azərbaycanım!” ənənəvi 
tematik konsert və “Açıq səma atında 
muzey” diyarşünaslıq sərgisi 

05  avqust 

 

 

11. Lənkəran "Palmalife" istirahət mərkəzi. “Yurdum Yuvam Məskənimsən 
Azərbaycanım!  ” ənənəvi 
tematik konsert və “Açıq səma altında 
muzey ” diyarşünaslıq sərgisi 

12  avqust 

 

 

12. Lənkəran "Palıdlı Sahil" istirahət mərkəzi “Yurdum Yuvam Məskənimsən, 
Azərbaycanım! ” ənənəvi 
tematik konsert və “Açıq səma altında 
muzey” diyarşünaslıq sərgisi 

19  avqust 

 

 

13. Lənkəran "Qafqaz Hoteli" “Yurdum Yuvam Məskənimsən-
Azərbaycanım! ” ənənəvi 
tematik konsert və “Açıq səma altında 
muzey” diyarşünaslıq sərgisi 

26 avqust  

14. Lənkəran Heydər Əliyev adına xatirə parkı 15 iyun Milli Qurtuluş Günü ilə əlaqədar 
“Xalqımızın xilaskarı” mövzusunda tədbir 

13 iyun  

15. Lənkəran II-dəfə Sovet İttifaqı qəhramanı Həzi 
Aslanovun ev-muzeyi 

Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda “Milli 
qəhrəmanlarımız” haqqında məlumat günü 

19 iyun  

16. Lənkəran Lənkəran şəhəri Sahil parkı Müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə 
ahıllarla tədbir 

24 iyun  

17. Lənkəran Heydər Əliyev adına xatirə parkı 26 İyun Milli Silahlı Qüvvələr Günü 
münasibətilə tədbir 

25 iyun  

18. Lənkəran II-dəfə Sovet İttifaqı qəhramanı Həzi 
Aslanov xatirə  parkı 

“Açıq kitabxana”   layihəsi 30 iyun  

19. Lənkəran Heydər Əliyev adına xatirə parkı  “Açıq kitabxana “ layihəsi 03 iyul  



20. Lənkəran Sütəmurdov kəndi "Səyyar kitabxana" xidməti 12 iyul  

21. Lənkəran  Girdəni kəndi "Səyyar  kitabxana" xidməti 13 iyul  

22. Lənkəran Mərkəzi Kitabxana Sistemi  “Açıq kitabxana” layihəsi 14 iyul  

23. Lənkəran  Göyşaban kəndi Oxucularla yeni kitabların müzakirəsi 18 iyul  

24. Astara Mərkəzi kitabxananın qarşısında  “Mütaliə həftəsi”nin təşkili 
 

17-22 iyul 2017-ci il  

25. Astara 
 

Heydər Əliyev adına parkda  
 
 

 

"Səyyar kitabxana" xidmətinin təşkili 
 
 

24 iyul 2017-ci il  

26. Astara 
 

Şahağac, Kakalos, Kolatan kəndləri  "Səyyar kitabxana" xidmətinin təşkili 25 avqust 2017-ci il  

27. Astara 
 

Heydər Əliyev adına parkda  "Səyyar kitabxana" xidmətinin təşkili 24 iyul 2017-ci il  

28 Astara 
 

 

Şahağac, Kakalos, Kolatan kəndləri "Səyyar kitabxana" xidmətinin təşkili 25 avqust 2017-ci il  

29. Astara  Astara park-bulvar 
Ceyhun – ailəvi İstirahət Mərkəzi 
AAAF İstirahət Mərkəzi 
Astara İstisu-İstirahət Mərkəzi 

Rayonun şəhər,qəsəbə və kəndlərində 
əhaliyə yay mövsümü dövründə mədəni 
xidmətin təşkili 

15 iyun – 31 avqust  

30. Astara  Astara Park-bulvar 15 iyun Milli Qurtuluş gününə 
həsr edilmiş bayram konserti 

15 iyun  

31. Astara  Astara Park-bulvar Konsert, tətbiqi sənət ustalarının əl  
işlərindən ibarət sərgi 

20 iyun  

32. Astara  Astara Park-bulvar Konsert 25 iyun  

33. Astara  Ceyhun – ailəvi İstirahət Mərkəzi Milli mətbəx nümunələrin satış  sərgisi 01 iyul  

34. Astara  15-16 – cı sərhəd zastavaları Konsert 08-09 iyul  

35. Astara  Bayraq meydanı (Kijəbə qəsəbəsi) Konsert, tətbiqi sənət ustalarının əl  
işlərindən ibarət sərgi 

15 iyul  

36. Astara  Astara Park-bulvar Rəssamların əl işlərindən ibarət sərgi 
Konsert 

29 iyul  

37. Astara  Bayraq meydanı (Kijəbə qəsəbəsi) Konsert 29 iyul  

38. Astara  İstisu – İstirahət Mərkəzi Konsert, rəssam və sənətkarların əl 
işlərindən ibarət sərgi 

05  avqust  



39. Astara  Astara Park-bulvar Konsert 12 avqust  

40. Astara  Ceyhun- ailəvi İstirahət Mərkəzi Konsert 19 avqust  

41. Astara  AAAF İstirahət Mərkəzi Konsert, rəssamların əl işlərindən ibarət 
sərgi 

26 avqust  

42. Astara Astara  Park-bulvar Konsert 31 avqust  

43. Lerik  “Relax” istirahət mərkəzi  “Bahar” xalq çalğı alətləri ansamblı və 
musiqi məktəbinin müəllim və şagird 
heyətinin iştirakı ilə Milli dəyərlərimizi əks 
etdirən musiqili konsert proqramı 

27 iyun  

44. Lerik “Meşəbəyi” istirahət mərkəzi  Uzunömürlülərdən yadigar qalan əl 
işlərindən ibarət sərgi, kitab sərgisi və 
“Lakto” folklor rəqs ansamblının çıxışları 

08 iyul  

45. Lerik “Təbəssüm” istirahət mərkəzi  Rəssam və sənətkarların əl işlərindən ibarət 
sərgi, “Rəfti” folklor rəqs ansamblının 
çıxışları 

15 iyul  

46. Lerik “Cənub” istirahət mərkəzi  Noda kənd folkor evinin “Çiçək” folkor rəqs 
kollektinin çıxışları və konsert proqramı, 
MKS-in kitab sərgisi 

29 iyul  

47. Lerik Lerik rayonu-Heydər Əliyev 
Meydanı 

Lerik Dövlət Rəsm Qalereyasının rəsm 
sərgisi, “Bahar” xalq çalğı alətləri ansamblı 
və musiqi məktəbinin müəllim və şagird 
heyətinin iştirakı ilə konsert 

12 avqust  

48. Lerik Lerik rayonu-Fəvvarə meydanı  Rəssam və sənətkarların əl işlərindən ibarət 
sərgi, uzunömürlülərdən yadigar qalan əl 
işlərindən ibarət sərgi, kitab sərgisi, “Bahar” 
xalq çalğı alətləri ansamblı və musiqi 
məktəbinin müəllim və şagird heyətinin 
iştirakı ilə konsert 

19 avqust  

    

 


