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

Təbdirlər planı 

S/S Şəhər (rayon) adı Tədbirin keçiriləcəyi 
məkan 

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

Tədbirin tarixi Qeyd 

1.  Kürdəmir şəhəri Heydər Əliyev parkı Milli Qurtuluş gününə həsr edilmiş konsert İyun 
 

 

2.  Kürdəmir şəhəri Heydər Əliyev parkı “Dost  xalqların  rəqsləri” adlı konsertlər. İyun, iyul,  
 
 

 

3.  Kürdəmir şəhəri Heydər Əliyev parkı “Kür” instrumental ansamblının çıxışı.  İyul, avqust 
 
 

 

4.  Kürdəmir şəhəri Gənc  Heydərçilər parkı, 
Heydər parkı 

Uşaq  ansamblının  çıxışı. İyun, iyul, avqust 
 

 

5.  Kürdəmir şəhəri “Ulusu” sanatoriyası Kənd klublarında  fəaliyyət  göstərən  bədii 
özfəaliyyət kollektivlərin çıxışı. 

İyul, avqust  

6.  Kürdəmir şəhəri Heydər  Əliyev  parkı Muğam  axşamları. İyun, iyul, avqust 
 

 

7.  Kürdəmir şəhəri “Gənc Heydərçilər” parkı “Doğma diyar, ana  Vətən” mövzusunda  rəsm  
sərgisi. 

 İyul, avqust  

8.  Kürdəmir şəhəri “Qələbə”park kompleksi Rayonda  yaşayan  sənətkarların əl işlərin-dən 
ibarət  tikmə sərgisi. 

İyun, iyul, avqust 
 

 

9.  Kürdəmir şəhəri Heydər  Əliyev  parkı 
 

“Multikulturalizm – həyat  tərzidir” adlı  
disput - konsert. 

İyun, iyul, avqust  

10.  Kürdəmir şəhəri Heydər  Əliyev parkı 
“Gənc Heydərçilər” parkı, 
“Qələbə” park kompleksi, 
“Ulusu” sanatoriyası 

“Kitabxanamızın yeni nəşrləri” adlı sərgi – 
məlumat. 

İyun, iyul, avqust  

11.  
 
 
 
 

Kürdəmir şəhəri Heydər Əliyev parkı Uşaq  İncəsənət  Məktəbinin təsviri incəsə-nət  
şöbəsinin   müəllim   və şagirdlərinin 
rəsmlərindən, əl işlə rindən  ibarət satış – 
sərgi. 

İyun, iyul, avqust  



12.  Kürdəmir şəhəri Bütün  istirahət məkanla- 
rında 

Kiçik yaşlı uşaqların istirahətinin səmərəliliyi 
baxımından “Nağıl” guşələrinin təşkili. 

İyun, iyul, avqust  

13.  Kürdəmir şəhəri Heydər  Əliyev parkı 
Gənc Heydərçilər parkı 
Qələbə park kompleksi 
“Ulusu” sanatoriyası 

“Sevdiyim nağıl qəhrəmanları” adlı rəsm 
müsabiqəsinin təşkili. 

İyun, iyul, avqust  

14.  Kürdəmir şəhəri Gənc Heydərçilər parkı Rəssam  İlqar  Muradovun əsərlə-rindən ibarət  
satış – sərgi. 

İyun, iyul, avqust  

15.  Kürdəmir şəhəri Rayonumuzun  bütün 
istirahət  məkanlarında 

“Vətənpərvərlik əsərlərimizdə:” “Babaların yolu 
bizim yolumuzdur”, “Sənin ulu baban kim olub”, 
“Vətən mənə oğul desə”, “İgid əsgər möhkəm 
dayan”, “Sənə güvənirik Azərbaycan gənci”, 
“Kürdəmirin  şəhid övladları”, “Ulu yurdun 
qəhrəmanlıq arxivi” adlı sərgilərin, guşələrin, 
oxucu konfransları, dəyirmi masalar, görüşlərin 
təşkili. 

İyun, iyul, avqust  

16.  Kürdəmir şəhəri Gənc Heydərçilər parkı, 
Heydər  Əliyev parkı 

Kürdəmirli yazarların kitablarının sərgisi. İyun, iyul, avqust  

17.  Kürdəmir şəhəri İstirahət  zonalarında İstirahət  zonalarında “ ailə abonomentinin”  
təşkili. 

İyun, iyul, avqust  

18.  Kürdəmir şəhəri İstirahət  məkanlarında  Səyyar  kitabxana xidmətinin təşkili. İyun, iyul, avqust  

19.  Kürdəmir şəhəri İstirahət  məkanlarında  Rayon  Uşaq  İncəsənət məktəbinin müəllim və 
şagirdlərindən ibarət ansamblın konserti. 

İyun, iyul, avqust  

20.  Kürdəmir şəhəri “N”saylı hərbi hissə, 
parklar 

Milli  Ordunun yaranması münasibətilə konsert. 26 İyun  

21.  Kürdəmir şəhəri Heydər parkı “Gənclik” ansamblının konserti.  İyun, iyul, avqust  

22.  Kürdəmir şəhəri Gənc  Heydərçilər  parkı “Ümid” ansamblının konserti. İyun, iyul, avqust  

23.   İmişli rayonu 
 

Mədəni-maarif 
müəssisələri, parklar  

 “Milli Qurtuluş günü “ münasibəti ilə dəyirmi 
masalar, sərgilər  və konsert proqramları. 

İyun  

24.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Nağıl evinin qonaqlari” 2 saylı körpələr evinin 
uşaqları ilə görüş. 

17 iyun   

25.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Hüquqlarınızı bilirsinizmi” Azərbaycanda İnsan 
Hüquqları Günü münasibəti ilə (Sərgi, söhbət). 

18 iyun   

26.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Dünyanın Bülbülü” opera müğənnisi Bülbülün 
anadan olmasının 120 illiyi (Sərgi, dəyirmi 
masa, söhbət). 

22 iyun   

27.  İmişli rayonu Mədəniyyət Mərkəzi Ölməz şairimiz M.P.Vaqifin anadan olmasının 
300  illik yubleyi ilə əlaqədar “Xəyalını 
xəyalıma saz eylə ” adlı teatrlaşdırlmış gecə .   

 25 iyun  



28.  İmişli rayonu  MKS və  filialları “Vətənimin müdafiəsinə daim hazıram” . Milli 
Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə (Sərgi, 
görüş). 

26 iyun   

29.  İmişli rayonu “N” saylı hərbi    hissələrdə   26 iyun- “Silahlı Qüvvələr günü” münasibəti 
ilə əsgərlərlə görüşlər, vətənpərvərlik 
mövzusunda şerlərdən və mahnılardan ibarət 
konsert. 

26 iyun  

30.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Əkinçi”. Azərbaycan maarifçisi Həsən bəy 
Zərdabinin anadan olmasının 175 illiyi 
münasibəti ilə (1842-1907). 

28 iyun   

31.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Aldanmış kəvakib”. Dramaturq maarifçi Mirzə 
Fətəli Axundzadənin anadan olmasının 205 
illliyi münasibəti ilə (1812-1878). 

30 iyun   

32.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Nağıl evinin qonaqları”. 7saylı A.Eminov adına 
tam orta məktəbin şagirdləri ilə görüş. 

01 iyul   

33.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Dövlət xadimi”. Şah İsmayıl Xətainin anadan 
olmasının 530 illiyi (1487-1524) 

17 iyul   

34.  İmişli rayonu MKS və  filialları Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (1875) 22 iyul   

35.  İmişli rayonu MKS və  filialları Ağdam rayonunun işğalı günü (1993) 23 iyul   

36.  İmişli rayonu  Mədəniyyət Mərkəzi 2 avqust –“Milli kino günü ” münasibəti ilə 
kinonun yaraması haqqında məlumat və köhnə 
filmlərin nümayişi. 

02 avqust  

37.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Xan qızı Natəvan”. Şairə Xurşudbanu 
Natəvanın anadan olmasının 185 illiyi 
münasibətilə (1832-1897). 

15 avqust   

38.  İmişli rayonu “N”saylı hərbi hissələrədə   18 avqust- “Sərhədçilər günü” münasibəti ilə 
“Vətən sərhəddən başlayır ” başlığı altında 
vətənpərvərlik mövzusunda şer və 
mahnılardan ibarət  konsert və əsgərlərlə 
görüş.  

18 avqust  

39.  İmişli rayonu MKS və  filialları Molla Pənah Vaqif-300 il (1717-1797) 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 
yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamı 
əsasında(Sərgi, söhbət, müzakirə, ədəbi-bədii 
gecə). 

İyun, iyul, avqust  

40.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Onu zaman seçib” bəstəkar Cövdət Hacı- yev-
100 illliyi münasibəti ilə sərgi, dəyirmi masa. 

İyun, iyul, avqust  

41.  İmişli rayonu MKS və  filialları Yasəmən fəsli” şairə Mirvarid Dilbazinin 
anadan olmasının 105 illiyi münasibəti ilə 

19 avqust   



(1912-2001) 
42.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Nağıl evinin qonaqları” 5 saylı İmişli şəhər 

texniki liseyin şagidləri ilə görüş 
22 avqust   

43.  İmişli rayonu MKS və  filialları “Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı rayonlarının işğalı”. 
Anım günü.  

23 avqust   

44.  Beyləqan  rayonu Beyləqan şəhəri Mədə-
niyyət və istirahət  parkı 

Beyləqan rayon Mədəniyyət Mərkəzinin xalq 
çalğı alətləri ansamblının konserti. 

İyun, iyul, avqust  

45.  Beyləqan  rayonu Beyləqan rayon Tarix-
Diyarşünaslıq muzeyi 

 “Qədim Beyləqan və arxeoturizm”  
mövzusunda  sərgilər. 

İyun, iyul, avqust  

46.  Beyləqan  rayonu Beyləqan rayon Tarix-
Diyarşünaslıq muzeyi 

Qədim  yaşayış məskənlərinə  və  tarixi 
abidələrinə  ekskursiyaların təşkili.   

İyun, iyul, avqust  

47.  Beyləqan  rayonu Beyləqan rayon Tarix-
Diyarşünaslıq muzeyi 

Qədim adət-ənənələrimizi  əks etdirən milli 
geyimlərin və məişət əşyalarının  sərgisi. 

İyun, iyul, avqust  

48.  Beyləqan  rayonu Beyləqan rayon Heydər 
Əliyev  Mərkəzi 

Yerli rəssamların və sənətkarların əl işlərin-dən  
ibarət  sərgilərin təşkili. 

Mütamadi  olaraq  

49.  Beyləqan  rayonu Beyləqan şəhəri Mədə-
niyyət və istirahət  parkı 

  Beyləqan rayon Mədəniyyət Mərkəzinin  
“Gənclik”  Xalq tetrının iştirakı ilə tamaşa-ların 
nümayişi. 

İyun, iyul, avqust  

50.  Beyləqan  rayonu Beyləqan şəhəri Mədə-
niyyət və istirahət  parkı,  
Bayraq  meydanı 

 Yeni  nəşr olunmuş kitabların  sərgisi. 
 

İyun, iyul, avqust  

51.  Xocavənd rayonu 
 

 
Bayraq meydanı 

Milli Qurtuluş günü ilə əlaqədar olaraq “Milli 
Qurtuluş-xalqın və onun həqiqi liderinin 
möhtəşəm zəfəri” adlı konsert.  

 
15 iyun 

 

52.  Xocavənd rayonu Rayon MKS Kənd 
kitabxana flialları 

Milli Mətbuat və Jurnalistika  günü  münasibəti 
ilə “Azərbaycan Mətbuatı bu gün” başlıqlı 
kitab,qəzet və  jurnalların sərgisi. 

22 iyun  

53.  Xocavənd rayonu 
 

 
Kənd mədəniyyət evi və 
klublar 

Narkomaniya və  Narkobiznesə  qarşı 
Beynəlxalq Mübarizə Günü münasibətilə 
“Narkomaniya əsrin bəlasıdır” adlı silsilə 
tədbirlər.  

 
24 iyun 

 

54.  Xocavənd rayonu Rayon MKS Kənd 
kitabxana flialları 

26 iyun Narkomaniya və Narkobiznesə qarşı 
Beynəlxalq Mübarizə günü ilə əlaqədar “Əsrin 
bəlası” adlı  dəyirmi masa. 

24 iyun  

55.  Xocavənd rayonu 
 

Tuğ kənd mədəniyyət evi “Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan Milli 
Mətbuatının banisidir.” Milli Mətbuat günü ilə 
bağlı tədbir 

25 iyun  

56.  Xocavənd rayonu Rayon MKS Kənd 
kitabxana flialları 

26 iyun  Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə 
kitab sərgisi və “N” saylı Hərbi hissədə  əsgər 

25 iyun  



və zabitlərlə görüş. 
57.  Xocavənd rayonu 

 
“N”saylı hərbi hissə Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə  ”N” saylı  

hərbi hissədə “Biz güclü ordumuzla fəxr edirik!” 
adlı konsert proqramı. 

 
26 iyun 

 

58.  Xocavənd rayonu 
 

Xocavənd kənd 
mədəniyyət evi 

“Orucunuz qəbul olsun!”  Ramazan bayra- mı 
münasibətilə  konsert proqramı. 

 
27 iyun 

 

59.  Xocavənd rayonu  
Musiqi məktəbi 

Əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkili 
məqsədilə istirahət konsertinin təşkili 
 

 
30 iyun 

 

60.  Xocavənd rayonu Mədəniyyət evi Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü 
münasibətilə “Dil hər bir xalqın mənəvi 
sərvətidir” mövzusunda dəyimi masa. 

 
01avqust 

 

61.  Xocavənd rayonu Musiqi məktəbi Azərbaycan Muğamı Günü münasibətilə “Bir 
muğam günü” adlı konsert proqramı. 
   

 
10 avqust 

 

62.  Xocavənd rayonu Rayon MKS Kənd 
kitabxana flialları 

Yazıçı-dramaturq, Azərbaycan dramatur-
giyasının banisi M.F.Axundovun anadan 
olmasının  205 illiyi ilə əlaqədar müəllifi olduğu 
kitabların sərgisi. 

30 iyun  

63.  Xocavənd rayonu Rayon MKS Kənd 
kitabxana flialları 

Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan dili günü 
münasibəti ilə  “Ana dilim ölən deyil” başlıqlı 
kitab sərgisi və dəyirmi masa. 

01 avqust  

64.  Xocavənd rayonu Rayon MKS Kənd 
kitabxana flialları 

Görkəmli elim xadimləri,şair,yazıçı,teatr 
xadimlərinin yubleyləri ilə əlaqədar dəyirmi 
masa və  kitab sərgiləri. 

İyun,iyul,avqust  

65.  Xocavənd rayonu Rayon MKS Kənd 
kitabxana flialları 

Ağdam,Füzuli,Cəbrayıl,Qubadlı rayonlarının  
işğal  günləri ilə əlaqədar kitab sərgiləri və 
dəyirmi masa. 

23 iyul 
23 avqust 
31 avqust 

 

66.  Xocavənd rayonu İstirahət məkanları  İstirahət məkanlarında “Açıq kitabxana” Səyyar 
kitabxana  layihələri təşkili. 

İyun,iyul,avqust  

67.  Füzuli rayon Horadiz şəhər Muğam 
mərkəzində 

Konsert. 20 iyun   

68.  Füzuli rayon  Böyük Bəhmənli kənd 
Mədəniyyət evi 

Konsert. 26 iyun   

69.  Füzuli rayon Heydər Əliyev parkı Konsert. 01 iyul   
70.  Füzuli rayon  Horadiz şəhər Muğam 

mərkəzi 
Abidələr haqqında sərgi. 10 iyul   

71.  Füzuli rayon  Bala Bəhmənli kənd 
Mədəniyyət evi 

Konsert. 17 iyul   



72.  Füzuli rayon Horadiz şəhər Muğam 
mərkəzində 

Konsert. 24 iyul   

73.  Füzuli rayon  Zobucuq-1 qəsəbə klubu Kitab sərgisi. 03 avqust   
74.  Füzuli rayon Horadiz şəhər Muğam 

mərkəzində 
Konsert. 10 avqust   

75.  Füzuli rayon Horadiz şəhər Heydər 
Əliyev mərkəzində 

Əl işləri sərgisi. 21 avqut   

 

 

 

 


