
    BƏRDƏ REGİONAL MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM İDARƏSİ TƏRƏFİNDƏN                                    

    YAY MÖVSÜMÜ DÖVRÜNDƏ MƏDƏNİ XİDMƏTLƏRİN TƏŞKİLİNƏ DAİR 

                                                                                   TƏDBİRLƏR PLANI: 

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 

1 Bərdə rayonu Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    15 İyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə “Qurtuluşla 
başlayan azadlığımız” adlı konsert proqramı təşkil 
etmək. Tarix-diyarşünaslıq muzeyi, Bərdə Turizm 
İnformasiya Mərkəsi, Mərkəzi Kitabxana Sistemi və 
Rəsm Qalereyasının sərgisi 

 15.06.2017  

2  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Əhalinin asudə vaxtının mədəni təşkili və Müqəddəs 
Ramazan bayramı münasibətilə konsert proqramının 
təşkil edilməsi. 

24.06 2017  

3  “N” saylı Hərbi hissələr 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş 
 “ Güclü Azərbaycan ordusu ” mövzüsunda konsert 
proqramı təşkil etmək 

26.06.2017  

4  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Əhalinin asudə vaxtının mədəni təşkili və 
Azərbaycan Polisi Gnü münasibətilə konsert 
proqramının təşkil edilməsi. 4 nömrəli Uşaq İncəsənət 
məktəbinin şagirdlərinin əl işindən ibarət sərgi 

01.07. 2017  

 5  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyyəsi ilə əlaqədar olaraq 
hərbi xidmətdən qayıtmış gənclərlə hərbi xidmətə 
çağrılan yeniyetmə və gənclərin görüşünün keçirilməsi. 
1 nömrəli Uşaq İncəsənət məktəbinin şagirdlərinin əl 
işindən ibarət sərgi 

08.07 2017  

 6  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Əhalinin asudə vaxtlarının mədəni təşkili işini 
yüksək səviyyədə təşkil etmək məqsədilə kulub 
müəssələrin ,özfəaliyyət dərnəklərinin ifasında konsert 
proqramı 

15.07.2017  

7  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Əhalinin asudə vaxtlarının mədəni təşkili işini 
yüksək səviyyədə təşkil etmək məqsədilə konsert 
proqramı təşkil etmək. “Açıq kitabxana” layihəsi 

22.07.2017  



çərcivəsində mütaliə günləri, poeziya günləri təşkil 
etmək 

8  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Əhalinin asudə vaxtlarının mədəni təşkili işini 
yüksək səviyyədə təşkil etmək məqsədilə konsert 
proqramı təşkil etmək. 

29.07.2017  

9  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Əhalinin asudə vaxtlarının mədəni təşkili işini 
yüksək səviyyədə təşkil etmək məqsədilə konsert 
proqramı təşkil etmək 

05.08.2017  

10  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Beynəlxalq Gənclər Günü münasibətilə “Vətən sənin 
həyatındır” mözusunda konsert proqramı təşkil etmək. 
Rəsm Qalereyasının sərgisi. 

 
12.08.2017 

 

 11  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Əhalinin asudə vaxtlarının mədəni təşkili işini 
yüksək səviyyədə təşkil etmək məqsədilə konsert 
proqramı təşkil etmək 

19.08.2017  

 12  Heydər Əliyev adına 
Park, Qəhrəmanlar parkı, 
Bayraq meydanı 

    Əhalinin asudə vaxtının mədəni təşkili üçün  konsert 
proqramının təşkil edilməsi. 

26.08.2017  

1 Tərtər rayonu  Tərtər şəhəri H.Əliyev 
adına Mədəniyyət və 
istirahət parkı 

Konsert proqramının təşkili 15.06.2017  

2  Tərtər şəhəri Mərkəzi 
Meydanı 

Konsert proqramı və Tarix-diyarşünaslıq muzeyi 
eksponatları sərgisi 

23.06.2017  

3  Tərtər şəhəri Sabir parkı Konsert proqramının təşkili 30.06.2017  

4  Tərtər şəhəri Bayraq 
meydanı 

Konsert proqramının təşkili 07.07.2017  

5  Tərtər şəhəri H.Əliyev 
adına Mədəniyyət və 
istirahət parkı 

Konsert proqramının təşkili və MKS nin kitab sərgisi 14.07.2017  

6  Tərtər şəhər Mərkəzi 
meydan 

Konsert proqramının təşkili 21.07.2017  

7  Tərtər şəhəri H.Əliyev 
adına Mədəniyyət və 
istirahət parkı 

Kulub müəssələrinin özfəaliyyət dərnəklərinin ifasında 
konser proqramı 

28.07.2017  

8  Tərtər şəhəri Bayraq 
meydanı 

Kulub müəssələrinin özfəaliyyət dərnəklərinin əl 
işlərindən ibarət sərgi və Konsert proqramı 

04.08.2017  

9  Tərtər şəhər Mərkəzi Konsert proqramının təşkili və yerli sənətkarların və 11.08.2017  



meydan rəssamların əl işlərinin nümayişi 
10  Tərtər şəhəri H.Əliyev 

adına Mədəniyyət və 
istirahət parkı 

Kulub müəssələrinin özfəaliyyət dərnəklərinin ifasında 
konser proqramı və MKS- nin kitab sərgisi 

18.08.2017  

11  Tərtər şəhəri Sabir parkı Musiqi məktəbinin şagird və müəllimlərinin hazırladığı 
konser proqramı 

25.08.2017  

 Yevlax şəhəri “Sahil”bulvar 
kompleksi,”Heydər Əliyev 
”parkı,          “Nizami” 
parkı                   

“Sahil”instrumental ansamblının konserti 15.06.2017 
01.07.2017 
22.07.2017 

 

  “Dədə qorqud”     parkı, 
“Səməd Vurğun”parkı 

“Kür” vokal estrada qrupunun konserti 18.06.2017 
08.07.2017 

 

  Heydər Əliyev Sarayı Yevlax şəhər ”Kukla” xalq tearının “Tülkünün uçuşu ” 
tamaşası 

24.06.2017  

  “Nizami”parkı 
”Dostluq”parkı ,“Səməd 
Vurğun”parkı 

“Kitabxanamızın yeni  nəşrləri”haqqında biblioqrafik 
məlumat,icmallar, Yeni kitabların sərgisi 

01.07.2017 
08.07.2017 
15.07.2017 

 

  “Sahil”bulvar 
kompleksi,”Heydər Əliyev 
”parkı,          “Nizami” 
parkı                   

IV İslam Həmrəyliyi ilinin elan edilməsi ilə bağlı 
konsertlərin təşkili 

09.07.2017 
23.07.2017 
06.08.2017 

 

  “Nizami”parkı,                       
” Heydər Əliyev” 
parkı,”Dədə Qorqud”parkı 

Təsviri incəsənət müəllimi və şagirdlərinin 
rəsmlərindən və əl işlərindən ibarət sərgilər 

18.06.2017 
22.07.2017 
23.07.2017 
 
 

 

  “Nizami”parkı 
“Müstəqillik”parkı  
“Dostluq”parkı 

Kiçik yaşlı uşaqların istirahətinin səmərəliliyi 
baxımından “Uşaqların nağil dünyası”guşələrinin təşkili 

25.06.2016  

  Şəhər Yaradıcılıq evi Vətənpərvərlik mövzusunda “Vətənin sadiq 
övladları”,”Vətən uğrunda”,”Ataların yolu bizim 
yolumuzdur”, “Ordumuzun gücü,qüdrəti”, “Yevlaxımın 
şəhid övladları” ”Mübarizləri olan vətən basılmaz”adlı 
sərgilərin, guşələrin,oxucu konfransları,dəyirmi 
masalar və görüşlərin təşkili 

02.07.2017 
 

 

  Mərkəzi Şəhər İlin yubliyar yazarlarıAfaq Məsud,Eldar Baxış, Mirzə 09.07.2017  



kitabxanası Fətəli Axundzadə,Tağı Şahbazi Simurq, Xurşudbanu 
Natəvan, Mirvari Dilbazi, Davud Nəsib həyat və 
yaradıcılıqları haqqında məlumatlar, əsərlərinin 
müzakirələri. Ədəbi- bədii gecələrin təşkili 

  Şəhər Yaradıcılıq evi Yevlax yazarlarının kitablarının sərgiləri,təqdimatlar, 
onlarla görüşlərin təşkili 

16.07.2017  

  “Nizami “parkı 
“Dostluq”parkı ”Səməd 
Vurğun” parkı 

Səyyar kitabxana xidmətinin təşkili 23.07.2017  

  “Sahil”bulvar kompleksi, 
“Heydər Əliyev”parkı 
“Müstəqillik “parkı 
“Səməd Vurğun”parkı 

Uşaq musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdlərindən 
ibarət ansamblın konserti 

30.07.2017  

  Şəhər Yaradıcılıq evi Bəşir Səfəroğlu adına Xalq  teatrının tamaşası 06.08.2017  

  2025,708,033 saylı hərbi 
hissələrdə 

Milli Ordunun yaranması günü münasibətilə konsert 26.06.2017  

  “Sahil”bulvar 
kompleksi,Heydər Əliyev 
parkı 

“Ailə ansamblı”nın    konserti 29.07.2017 
13.08.2017 

 

  Rayon ərazisində 
yerləşən tarix və 
mədəniyyət abidələrinin 
yerləşdiyi məkanlar və 
rayonun görkəmli yerləri 

Rayonun tarixi,   görməli yerlərinə, təbiət abidələrinə 
gəzintilər 

20.08.2017  

  Mədəniyyət Mərkəzi “Muğam axşamı” 26.08.2017  

  Mədəniyyət Mərkəzi              
Şəhər Yaradıcılıq evi 

 “Ocaq”yaradıcılıq birliyi üzvlərinin iştirakıilə “Poeziya 
buketi, nəğmə çələngi”adlı tədbirin təşkili 

27.08.2017  

  “Səməd Vurğun” parkı 
,“Dədə Qorqud”parkı 

“Vahid”meyxana birliyinin konserti 12.08.2017 
19.08.2017 

 

  “Heydər Əliyev” xiyabanı IV İslam Həmrəyliyi ilə bağlı rəqs kollektivinin konserti 15.07.2017  

  “Müstəqillik”parkı   “Aran”ansamblının konserti 26.08.2017  

  Heydər Əliyev Saryı                          
Şəhər Yaradıcılıq evi 

“Bacariqılı əllər”sərginin təşkili 30.07.2017  

 Mingəçevir şəhəri Mingəçevir Dövlət Rəsm 
Qalereyası 

Əməkdar rəssam Rafael Həşimovun “Yaradıcılıq 
sərgisi” 

İyun-avqust 2017  

  Nevroloji uşaq dispanseri “MKS-nin kitab sərgisi  20.06.2017  



 

  Üzeyir Hacıbəyli adına 11 
illik musiqi məktəbi 

Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik musiqi məktəbi musiqili 
lektoriya  

22.06.2017  

  Mingəçevir şəhər  
N saylı hərbi hissə 

Mədəniyyət mərkəzi və filiallarının özfəaliyyət 
dərnəklərinin ifasında konsert proqramı 

26.06.2017  

  Mingəçevir şəhəri “Kür 
olimpiya tədris mərkəzi” 

Haqverdi Hacıyevin “Şərq motivləri” mövzusunda 
yaradıcılıq sərgisi 

İyul 2017  

  Mingəçevir şəhər 1 saylı  
Uşaq bağçası 

  MKS-nin Uşaq şöbəsinin “Uşaqlar və Nağıllar 
aləminə səyahət” başlıqda sərgisi və “Dostunu 
kitabxanaya gətir” mövzusunda  viktorina 

06.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri “Sahil” 
parkı 

Mədəniyyət Mərkəzinin filiallarının özfəaliyyət 
dərnəklərinin ifasında konsert proqramı 

07.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri “Sahil” 
parkı 

Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik musiqi məktəbinin 
kollektivinin iştirakı ilə   konsert proqramının təşkili 

10.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri 
Gənclər evi 

MKS-nin H.Cavid adına 11  nömrəli kitabxana filialı 
tərəfindən “Ədəbiyyatla zövqün, dünya görüşünün 
tərbiyə edilməsi” mövzusunda dəyirmi masa 

11.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri 
 “Sağ sahil”  istirahət 

parkı 

MKS-nin M.Füzuli adına 4  nömrəli kitabxana filialının 
“Yayda da kitabdan ayrılma” başlıqda sərgisi və  bu 
mövzuda söhbət aparmaq 

12.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri  “Sahil” 
parkı 

MKS-nin A.Şaiq adına 8  nömrəli kitabxana filialı 
tərəfindən “Nəyə görə uşaqlıq dövrü lazımdır” 
mövzusunda diskusiya 

13.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri  
Qaçqın şəhərciyi 

MKS-nin M.F.Axundov adına 12  nömrəli kitabxana 
filialı tərəfindən “Baxırıq, oxuyuruq, düşünürük” 
mövzusunda sual-cavab  

13.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri 
 “Sahil” parkı 

Uşaq İncəsənət məktəbinin kollektivinin iştirakı ilə 
konsert proqramının təşkili 

16.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri “Sahil” 
parkı 

Bülbül adına 2 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin 
kollektivinin iştirakı ilə konsert proqramı 

22.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri 
M.Müşfiq adına “Dostluq” 

parkı 

MKS-nin A.S.Puşkin adına 1 nömrəli kitabxana 
filialının “Kitablarla sərgüzəştlər” başlıqda sərgisi və 
“Yay şənliyi kitabxanada” mövzusunda səhərcik 

23.07.2017  

  Mingəçevir şəhəri  
“Ağsaray” oteli 

“Yeni rəssamların təsviri sənət vernisajı” Avqust 2017  

  Mingəçevir şəhəri  MKS-nin M.Hüseyn adına 2  nömrəli kitabxana filialının 03.08.2017  



“Sahil” parkı “Yayı kitabla keçirək” başlıqda sərgisi və “Ən çox 
sevdiyin bədii qəhrəman” mövzusunda diskusiya  

  Mingəçevir şəhəri  
Heydər Əliyev  adına 

park 

MKS-nin Ş.İ.Xətayi adına 7  nömrəli kitabxana filialı 
tərəfindən  “Tətilin sonunda kim daha çox kitab 
oxuyub” mövzusunda oxucular arasında sorğu  

08.08.2017  

  Mingəçevir şəhəri  
14 saylı uşaq bağçası 

MKS-nin C.Məmmədquluzadə adına 3  nömrəli 
kitabxana filialının “Bizimlə oxuyun, özünüz oxuyun” 
başlıqda sərgisi və “Yayda şənləmək də olar, 
öyrənmək də” mövzusunda söhbət 
 

09.08.2017  

  Mingəçevir şəhəri  
Az.Dres qəsəbəsi 

MKS-nin N.Gəncəvi adına 9  nömrəli kitabxana 
filialının “Kitabla darıxmaq olmaz” başlığı altında 
sərgisi və bu  mövzuda kitabxanaya yeni daxil olan 
ədəbiyyatların təbliği  

09.08.2017  

  Mingəçevir şəhəri  
Heydər Əliyev adına  

park 

Bülbül adına 2 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin 
kollektivinin iştirakı ilə konsert proqramı 

12.08.2017  

  Mingəçevir şəhəri “Sahil” 
parkı 

Mədəniyyət mərkəzinin filiallarının özfəaliyyət 
dərnəklərinin ifasında konsert proqramının təşkili 

14.08.2017  

  Mingəçevir şəhəri  
“Dostluq” parkı 

Üzeyir Hacıbəyli adına 11 illik musiqi məktəbinin 
kollektivinin iştirakı ilə   konsert proqramının təşkili 

15.08.2017  

  Mingəçevir şəhəri  
“Sahil” parkı 

Uşaq İncəsənət məktəbinin kollektivinin iştirakı ilə 
konsert proqramının təşkili 

19.08.2017  

  Kitabxana ərazisi MKS-nin M.Ə.Sabir adına 6  nömrəli kitabxana filialının 
“Kitablarla sevinclə addımlayaq” başlıqda sərgisi 

28.08.2017  

  Mingəçevir şəhəri  
“Riverside” oteli 

Rəsm qalereyasının fondundan  Azərbaycan qrafika 
ustaları açıq havada sərgi 

Avqust 2017  

 


