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Ön Söz

-

Bu sənəd, Tvinninq Layihəsinin 1.5 saylı fəaliyyəti üçün layihənin yoxlama göstəricisi kimi
nəzərdə tutulub: Mədəniyyət sektorunun idarə olunmasında yeni modelin tam həyata keçirilməsi
üçün lazımi strategiyanın hazırlanmasına dəstək.
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il Mədəniyyət Konsepsiyası ilə müəyyən edilmiş
məqsədlərə əsasən, Tvinninq Layihəsi aşağıdakıları həyata keçirmişdir:
qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün islahatların tətbiq edilməsinə ehtiyacı olan
Azərbaycan inzibati sektorlarını müəyyən etmiş və onları təhlil etmişdir

-

nizamnamələr, direktivlər, aparıcı prinsiplər, tövsiyə və digər növ hüquqi vasitələr baxımından
Aİ-nın hazırki hüquqi standartlarını ümumiləşdirmişdir

-

yuxarıda qeyd edilmiş inzibati sektorlarda, icraçı Üzv Dövlət (İtaliya) tərəfindən qəbul edilmiş
qərarları təhlil etmişdir

-

Təyin edilən prioritet sahələrdə, Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il Mədəniyyət
Konsepsiyasına əsasən qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün hüquqi və inzibati
səviyyədə həyata keçirilməsi mühüm olan tədbirləri müəyən etmişdir
Bu sənəd, 4 ayrı fəsildən ibarətdir və hər fəsildə eyni mövzular əhatə edilir:

1. Mədəniyyətin idarə olunmasında müasir üsulların tətbiq edilməsi – həm mədəniyyətin, həm
incəsənətin idarə olunmasında yerli özünü-idarə qurumları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
2. Maliyyə mənbələrinin müxtəliliyi və mədəni xidmətlərin təkmilləşdiriliməsi və genişləndirilməsi
3. Mədəniyyət sahəsində təhsil və kadrların yenidən hazırlanması sistemlərinin təkmilləşdirilməsi
4. Tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və qorunması
5. Muzey sahəsinin müasirləşdirilməsi
6. Kitabxana və əlaqədar məlumat təminatı bazalarının müasirləşdirilməsi
7. Qeyri-maddi mədəni irsin mühafizəsi, şəhər (rayon) mədəniyyət klublarının mövcud kadrlarından
istifadə edilməsi
Hər fəsil, mövcud normativ-hüquqi bazanın islahatları üçün fərqli məqsəd daşıyır:
•

1-ci Fəsil – Azərbaycanda mövcud vəziyyət

•

2-ci Fəsil – Avropa İttifaqının normativ-hüquqi bazası

•

3-cü Fəsil – İtaliya təcrübəsi

•

4-cü Fəsil – Qarşıya qoyulmuş məqsədlər
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Bu sənəd, aşağıdakı qurumların və şəxslərin əməkdaşlığı ilə ərsəyə gəlmişdir:
•

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Qiyafət Xeyirxəbərli, Baş Məsləhətçi, Hüquq Şöbəsi
Toskana Regional Höküməti

•

Roberto Ferrari, Direktor, Mədəniyyət və Araşdırmalar üzrə Baş İdarə
Florensiya Bələdiyyəsi

•
•

Karlo Françini, İncəsənət üzrə Tarixçi, YUNESKO Təşkilatı, Florensiya Bələdiyyəsi
Kiara Bokkio, Mütəxəssis, YUNESKO Təşkilatı, Florensiya Bələdiyyəsi
Mədəni İrs və Tədbirlər və Turizm Nazirliyi

•
•
•

Paola Puqlisi, Kitabxanaçı, Mərkəzi Dövlət Milli Kitabxanası, Roma
Cüzeppe Morqanti, Memar, Roma Arxeoloji İrsinin Dövlət Xüsusi İdarəetməsi
Luiza De Marko, Memar, Liquria Memarlıq və Landşaft Mülkiyyətinin Dövlət İdarəetməsi
Confservizi CISPEL TOSKANA regional assosiasiyası

•
•
•

Mikela Diodato, Mədəni Layihələr üzrə Məsul Şəxs
Elisa Petruççi, Mədəni Layihələr üzrə Məsul Şəxs
Marko Simonçini, Mədəni Layihələr üzrə Məsul Şəxs

•
•
•
•
•
•

Səmərəli dəstək təmin etdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinə xüsusi təşəkkürlər:
Əli Nərmin, Hüquq Sektorunun Müdiri
Azadə Hüseynova, Muzey İşi və Mədəniyyət Sərvətlərinə Nəzarət Sektorunun Müdiri
Çingiz Fərzəliyev, Direktor, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi
Şirin Məlikova, Direktor, Azərbaycan Xalça Muzeyi
Kərim Tahirov, Direktor, Milli Kitabxana
Aslan Cəfərov, Kitab Dövriyyəsi və Nəşriyyatlarla İş Şöbəsinin Müvəqqəti Rəhbəti
Nəzarətçilər:
Alessandro Bianki, Rezident Tvinninq Müşaviri, Telman Məlikzadə və Səbina Yədullayeva
tərəfindən dəstəklənir.
Ramil Abbəkirov, Rezident Tvinninq Müşavirinin Həmkarı, Xəyal Mahmudov tərəfindən
dəstəklənir.
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1. Azərbaycanda mövcud vəziyyət
Bu fəsil, Azərbaycanın hazırki normativ-hüquqi bazasını, təyin edilmiş prioritet sahələr
çərçivəsində açıqlayır və növbəti 2 fəsil üçün zəmin yaradır.
Bu fəsil, təsviri xarakter daşıyır və qanunvericiliyin mədəni tədbirlər ilə əlaqəsi olan müddəalarını
təyin etməyə kömək edir və həmçinin, mədəniyyət nümunələrinin idarə olunmasında iştirak edən
mövcud səlahiyyətli qurumların aydın şəkildə təyin edilməsinə xidmət göstərir.

1.1 Mədəniyyətin idarə olunmasında müasir üsulların tətbiq edilməsi – həm
mədəniyyətin, həm incəsənətin idarə olunmasında yerli özünü-idarə qurumları ilə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi.
Azərbaycanın mədəniyyət sektoru, aparıcı qurum kimi başda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
(MTN) olmaqla mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sistemi ilə xarakterizə edilir. Lakin, mədəniyyət və
turizm sekorunu daha səmərəli, məsul və müasir etmək məqsədilə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin nəzdnindəki Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsini əvəzləyən Bakı Şəhər
Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin yardadılması (Prezidentin 2016-cı il 29 mart tarixli
sərəncamına əsasən) ilə bəzi xidmətlərin genişləndirilməsinə doğru addım atılmışdır.
Bundan başqa, çox-səviyyəli idarəetmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi baxımından, yerli
hakimiyyət orqanları və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi arasında koordinasiyanın
genişləndirilməsi, daşınmaz mədəni irsin müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq üçün əsas amil
hesab olunur. Hal-hazırda, yerli icra hakimiyyət orqanları daşınmaz irsin və təbii landşaftların
mühafizəsi sahəsində dövlət siyasəti həyata keçirir və bu sahələrdə qanunvericiliyə riayət
edilməsinə nəzarət edirlər. Qanunvericiliyə əsasən, onlar xüsusi mühafizə olunan ərazilərə dair
qaydalar yaratmaq və onları idarə etmək səlahiyyətlərinə malikdirlər.
Sektor üçün əsas istinad qanunu, Mədəniyyət haqqında qanundur. Bu qanun, mədəniyyət
sahəsində dövlət siyasətinin prinsip və məqsədlərini səsləndirir və bu sahədə hökumət və yerli
hakimiyyət orqanlarının vəzifələrini əks etdirir.
Qanunvericilik prosesinə gəlincə, Azərbaycanda, Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri üzrə
Daimi Komissiyası və Sosial Qanunvericilik Şöbəsi mədəni qanunvericiliyə görə birgə
məsuliyyət daşıyırlar. Bu qurumlar, əmin olmalıdırlar ki, bütün qanunlar inkişaf etmiş ölkələrin
standart və təcrübələrinə müvafiqdirlər, Avropa Şurasının mədəni prioritetlərini əks etdirirlər və
Azərbaycanda olan reallıqlara və məxsusi cəhətlərə uyğundurlar. Bütün hallarda əsas məqsəd
mədəni fəaliyyət ilə məşqul olanların maraq və hüquqlarını müdafiə edən effektiv qanunvericilik
təmin etmək və milli və beynəlxalq tələblərə cavab verməkdir.

1.1.1 Daşınmaz mədəni irsinin qorunmasında, şəhər planlaşdırmasında, turizmin idarə
olunmasında, muzey işində rayon və bələdiyyələrin rolu.
Azərbaycanda ən müvafiq yerli hakimiyyət orqanları, Prezidentin təyin etdiyi rəhbər tərəfindən
idarə edilən şəhər və rayon İcra Hakimiyyətləridir. Həmçinin, seçilmiş bələdiyyə başçıları
tərəfindən idarə edilən Bələdiyyələr fəaliyyət göstərir və müxtəlif səlahiyyətlərə malikdirlər.
Mədəniyyətin idarə olunmasında yerli hakimiyyət orqanlarının rolu son vaxtlar Azərbaycanda
çox təkmilləşib. Respublika Prezidenti, imzaladığı 2016-cı il 29 mart tarixli Sərəncam ilə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsinə və beləliklə də, ölkənin
regionlarında MTN-ni səlahiyyətlərində əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş veməsinə təkan
vermişdir.
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Bu Sərəncamdan öncə, şəhər/rayon mədəniyyət və turizm idarələri həm MTN və həm də
şəhər/rayon icra hakimiyyətlərinin tabeliyində idi. Regionlarda yerləşən bu idarə və mədəniyyət
müəssisələri rayonların büdcəsindən maliyyələşdirilməyə başladığı müddətdən bəri, rayonlar
mədəniyyət sahəsində böyük təsirə/səlahiyyətlərə malik olmağa başladılar.
Prezidentin yeni Fərmanına əsasən, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi və 15 Regional
Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (hər biri, bir neçə şəhəri və rayonları əhatə edən) yaradıldı və bu
idarələr, hazırda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturuna daxildirlər və 2017-ci il 1 yanvar
tarixindən başlayaraq MTN hesabına mliyyələşdiriləcəklər. Nəticədə, öz ərazisində mədəni
müəssisələri və tədbirləri dəstəkləmək halları istisna olmaqla rayonların, mədəniyyət sahəsilə
bağlı başqa birbaşa səlahiyyətləri olmayacaq. Bu növ dəyişikliklərin tətbiq edilməsilə bağlı
qanunvericiliyə yenidən baxış və yeniləmə prosesi hələ də davam etməkdədir.
İCRA HAKİMİYYƏTLƏRİ
Rayon/şəhər İcra hakimiyyətlərinin müxtəlif tapşırıqlarla bağlı hazırki səlahiyyətləri
aşağıdakılardır:
Muzeylər
Şəhər/rayon icra hakimiyyətlərinin, muzeylərlə bağlı birbaşa səlahiyyətləri yoxdur. Lakin,
aşağıdakıları həyata keçrməklə onlar mədəni tədbirləri dəstəkləyirlər (Rayonların Əsasnaməsinə
istinadən):
-

Ərazidə mədəniyyətin və incəsənətin inkişaf etdirilməsi naminə dövlətin mədəniyyət üzrə
siyasətinin/dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi;
Ərazinin sakinləri üçün sosial-mədəni xidmətlərin təşkil edilməsi;
Ərazidə mədəniyyətin inkişafının təhlil edilməsi və proqnozlaşdırılması və müvafiq icraedici
qurumlara təkliflərin göndərilməsi;
Mədəni təşkilatlar tərəfindən təklif edilən asudə vaxt tədbirləri və xidmətləri üçün yeni imkanların
yaradılması;
Ərazidə mövcud olan mədəni müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi;
Sosial-mədəni, idman məqsədləri üçün müəssisələrin yaradılması və onların fəaliyyətinin təşkili;
Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi
Rayonlar (Rayonların Əsasnaməsinə isinadən), əsasən MTN ilə paylaşılan aşağıdakı
səlahiyyətlərə malikdirlər:

-

-

Tarix və mədəniyyət abidələrinin yerləşdiyi ərazilərdə tikinti işlərinin həyata keçirilməsi üçün
MTN və rayon rəhbərliyindən (Milli Elmlər Akademiyasının rəyi nəzərə alınmaqla) icazə
alınması tələb edilir (4.11.16).
Onlar, abidələrin mühaizəsini MTN ilə birgə əməkdaşlıq əsasında təşkil edirlər (3.12.7,).
Yerli əhəmiyyətə malik olan abidələr, MTN-in/rayonların icazəsi ilə başqa yerə köçürülə bilər
(4.11.16).
İnşaat işləri zamanı mədəniyyət nümunələri aşkar edildiyi zaman rayonlar, Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin Dövlət Xidmətini xəbərdar edirlər (3.11.5-1).
Qeyd etmək lazımdır ki, Prezident tərəfindən mart ayında imzalanmış Sərəncama əsasən bütün
bu səlahiyyətlər dəyişdirilə yaxud ləğv edilə bilər və həmçinin onlar, Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin səlahiyyətləri ilə üst-üstə düşürlər.
Şəhərsalma (Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi)
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Rayonlar şəhərsalma və tikinti sahəsində dövlət siyasətini Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət
Memarlıq və Şəhərsalma Komitəsi ilə birgə həyata keçirirlər. Ərazinin ümumi və əsas planları
Dövlət Komitəsi tərəfindən sifariş edilir və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənir. Komitə, bu
planların həyata keçirilməsinə nəzarət edir. İcra hakimiyyətləri isə aşağıdakı səlahiyyətlərə
malikdirlər:
-

Təfsilatlı plan. Ərazinin planlaşdırılması sənədləri ictimaiyyətə açıqdır və rayonlar, bu sənədlərlə
tanış olmaq imkanı yaratmağa (ətraflı planlar ilə bağlı) və nüsxələr təmin etməyə borcludurlar
(20.4). Təfsilatlı planlar, rayon və ya bələdiyyərlərin tələbinə əsasən, dizayner ilə imzalanmış
müqavilə əsasında hazırlanır (icazə tələb edən təfsilatlı planlar və inşaat layihələri lisenziya
alınmasını tələb edən mövzulardır). Planlar, təsdiq üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinə göndərilir və müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırılmalıdırlar (MTN daxil
olmaqla). Təfsilatlı planlar hazırlanan yaxud onlara düzəlişlər olunan zaman rayonlar, qadağalar
müəyyən edə bilər (35.1).

-

Abadlıq işləri (təmir). Rayonlar, yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər həyata
keçirirlər (Əsasnamə - 3.9.10) və abadlıq işləri ilə bağlı qərar, Dövlət Memarlıq və Şəhərsalma
Komitəsi ilə razılaşdırırlır (Məcəllə, 44.1).

-

İnşaat. İcra Hakimiyyətləri, layihə təhlil edildikdən sonra belə icazə tələb edən layihələrin həm
inşaatı (mədəni və tarixi abidələrin mühafizə zonalarında MTN-in razılığı ilə) və həm də inşaat
tamamlandıqdan sonra həmin binanın istifadəsi üçün icazə təmin edir (47.4.5-47.4.6).
Su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin dizayn və tikintisi də həmçinin, rayon rəhbərlikləri ilə
razılaşdırılır (adətən, su təchizatı və kanalizasiya sistemləri (tikinti, təmir və s.) dövlət
mülkiyyətində olan "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən idarə olunur).
Nəhayət, ümumi istifadədə və onların balansında olan yolların saxlanılması ilə də onlar məşğul
olurlar (yollar dövlət mülkiyyətində olan "Azəravtoyol" ASC tərəfindən inşa olunur).
Turizmin idarə olunması
Rayonlar ərazidə yerləşən turizm və əyləncə mərkəzlərinin inkişafı üçün fürsətlər təmin edir
(Əsasnamə – 4.13.16).
BƏLƏDİYYƏLƏR
Bələdiyyələr, rayonlardan qaynaqlanan və aşağıda qeyd edilmiş müxtəlif səlahiyyətlərə
malikdirlər.
Muzeylər
Azərbaycanda, muzeylər haqqında qanun var (8-ci maddə) və bu qanun dövlət, bələdiyyə və özəl
muzeyləri əhatə edir. Bələdiyyələr və özəl qurumlar/şəxslər öz muzeylərinin əsasını qoya bilərlər
və bunu, hüquqi şəxs kimi müvafiq orqanda qeydiyyatdan keçirməlidirlər (kommersiya tipli
hüquqi şəxslər üçün qeydiyyat orqanı Vergilər Nazirliyi və qeyri-kommersiya tiplilər üçün isə
Ədliyyə Nazirliyidir).
24-cü maddədə deyilir ki, dövlət muzeyləri dövlət büdcəsi hesabına və dövlət büdcəsindən
fərqlənən digər hüquqi mənbələr tərəfindən maliyyələşdirilirlər. Baxmayaraq ki, heç bir muzey
bələdiyyə mülkiyyətində deyil, bələdiyyə muzeylərinin maliyyələşdirilməsi barəsində heç bir
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arayış olmadığına görə belə anlamaq olar ki, onlar bələdiyyələrin özü tərəfindən
maliyyələşdirilirlər.
Qanunvericilikdə bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə dair hər hansısa istinadlar yoxdur. Lakin
Bələdiyyələrin Statusu haqqında Qanunun 4-cü maddəsinə əsasən, bələdiyyələr mədəniyyət
binalarının saxlanılması və istifadəsi, mədəni müəssisələrin təkmilləşdirilməsi də daxil olmaqla
müxtəlif sahələri əhatə edən yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarını təsdiqləyə bilər.
Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi
Abidələr, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində yaxud şəxsi mülkiyyətdə ola bilər.
Bələdiyyələr, öz hesabında olan əmlakı icarəyə götürə yaxud özəlləşdirə bilərlər. Eyni qayda
Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Müdafizəsi haqqında Qanuna uyğun olaraq bələdiyyə
mülkiyyətində olan abidələrin lizinq və özəlləşdirilməsinə aiddir. Qanuna görə, dünya
səviyyəsndə əhəmiyyətli olan və dövlətin yaxud bələdiyyənin mülkiyyətində olan daşınmaz
abidələrin və ya onların ayrı-ayrı hissələrinin icarəsi qadağandır.
Şəxsi mülkiyyətdə olan daşınmaz abidələr yaxud onların ayrı-ayrı hissələri də daxil olmaqla,
dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan ölkə və yerli əhəmiyyətli daşınmaz memarlıq abidələri
(arxeoloji abidələr istisna olmaqla), müqavilədən asılı olaraq (dövlət əmlakını icarəyə götürmək
üçün müqavilənin imzalanması, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin səlahiyyətlərinə daxildir
– Əsasnamənin 3.0.14-cü bəndi) istifadə proqramı, koordinasiya və bərpa dizaynları
MTN/İçərişəhər ilə razılaşdırıldıqdan sonra elmi, dini, xidməti və turizm məqsədləri üçün icarəyə
verilə bilər (istifadə və bərpa proqramı ilə bağlı MTN-in (Dövlət Xidməti) razılığını aldıqdan
sonra). İcarə abidələrinin təmiri və bərpası, icarəçinin maliyyə dəstəyi ilə və MTN-in və
mütəxəsislərin nəzarəti altında tətbiq edilir.
Dövlət mülkiyyətində olan və dünya təbii və mədəni irs siyahısına daxil olan və Mədəniyyət
haqqında Qanunun müddəalarına əsasən milli mədəni və təbii irsə aid olan abidələrin
özəlləşdirilməsinə icazə verilmir (yerli əhəmiyyətli memarlıq abidələri kimi qeydiyyata düşmüş
yaşayış binaları, onların ayrı-ayrı hissələri istisna olmaqla). Yerli əhəmiyyətə malik abidələr
özəlləşdirilə bilər (mühəndislik və müdafiə istehkamları, dini abidələr, hidravlik quraşdırmalar
istisna olmaqla) (4 saylı maddə).
Bələdiyyələrin Statusu haqqında Qanunun 4-cü maddəsində bildirilir ki, bələdiyyələr mədəniyyət
və tarix binalarının saxlanılması da daxil olmaqla müxtəlif sahələri əhatə edən yerli sosial
müdafiə və sosial inkişaf proqramlarını təsdiqləyə bilər. Dövlətin yaxud bələdiyyənin
mülkiyyətində olan abidələrin tikinti və bərpa işləri, MTN-in/İçərişəhərin qərarı əsasında dövlət
yaxud yerli büdcə hesabına həyata keçirilir. Abidələrin saxlanılması, təmiri, yenilənməsi,
yenidənqurması və bərpası işləri Milli Elmlər Akademiyasının rəyi nəzərə alınmaqla MTNdə/İçərişəhərdə təsdiq edildikdən sonra həyata keçirilə bilər.
Şəhərsalma
Bələdiyyələr, bələdiyyə ərazisini abadlaşdırmaq və həmçinin, sosial infrastruktur binalarını
tikmək və təmir etmək üçün öz maddi vəsaitlərindən istifadə edə bilərlər (Bələdiyyələrin Statusu
haqqında Qanun, 37-ci maddə).
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində bələdiyyələrin ərazinin planlaşdırılması, təmir və tikinti
sahələrində olan səlahiyyətləri qeyd edilmişdir:
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-

Ərazinin planlaşdırılması: Bələdiyyələr, ərazi planlaşdırmasının sifarişçisi ola bilərlər və ərazi
planlaşdırması sənədləri bələdiyyələrin qərarına əsasən, onlara aid olan ərazilərdə hazırlanacaq.
Bu təfsilatlı planlar, müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşdırılırlar və daha sonra rəyini almaq
məqsədilə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə göndərilirlər. Təfsilatlı planlar
hazırlanan yaxud onlara düzəlişlər olunan zaman rayonlar, qadağalar müəyyən edə bilər.

-

Abadlıq işləri (təmir). Bələdiyyələr, onlara aid olan ərazilərin abadlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər
həyata keçirirlər və abadlıq işləri ilə bağlı qərar, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə
razılaşdırırlır.

-

İnşaat. Bələdiyyələr, onlar tərəfindən sifariş edilən və maliyyələşdirilən tikinti layihələrinin
həyata keçirilməsini təşkil edirlər.

Turizmin idarə olunması
Bələdiyyələr, onların mülkiyyətində olan su obyektlərinin müalicə, turizm, istirahət, idman və
digər məqsədlər üçün istifadə qaydalarını müəyyən edir. Bu qaydalar daha sonra rayonlar ilə
razılaşdırılır.

1.1.2 Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının, Fondların hüquqi statusu
QHT-lər haqqında Qanuna əsasən (1.2-ci maddə), "qeyri-hökumət təşkilatı" anlayışı ictimai
birliklərə və fondlara tətbiq edilir. İctimai birlik, təsis sənədlərinin məqsədlərində qeyd edildiyi
kimi, könüllü, özünə nəzarət tipli, qeyri-hökumət təşkilatıdır və ümumi maraqları olan bir neçə
fiziki şəxsin və (və ya) hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış olur ki, onların əsas məqsədi,
həyata keçirilmiş işlərin nəticəsində gəlir əldə etmək deyil, nəticəni təşkilatın üzvləri arasında
bölüşdürməkdir. Fond qeyri-kommersiya xarakterli qeyri-hökumət təşkilatıdır, könüllü
mülkiyyət əsasında yaradılır və əsas məqsədi sosial işlər, xeyriyyə, mədəniyyət, təhsil və digər
ictimai-faydalı işlər olan bir neçə fiziki şəxsə və (və ya) hüquqi şəxsə fayda verən təşkilatdır.
QHT-lər kommersiya fəaliyyətini həyata keçirə bilər və əldə edilən məfəəti, təsisçilər (üzvlər)
arasında bölüşdürməyə deyil, yalnız təşkilatın yaradılması üçün nəzərdə tutulan məqsədlərə nail
olmağa yönəldə bilərlər.
QHT-lərin, FondlarınYaradılması (QHT-lər haqqında Qanuna istinadən)
QHT-lərin təsisçiləri hüquqi şəxslər (dövlət hakimiyyəti və yerli özünü idarəetmə orqanları
istisna olmaqla) yaxud 18 yaşı tamam olmuş fiziki şəxslər (gənclər ictimai birlikləri üçün 16 yaş)
ola bilərlər (9.1-ci maddə). Nizamnamə, təsisçilər tərəfindən təsdiq edildikdən sonra onlar QHTni Ədliyyə Nazirliyində qeydiyatdan keçirirlər. QHT-lər haqqında Qanun, nizamnamə kapitalının
10.000 manatdan aşağı olmayacağını bildirən fond üçün xüsusi tələblər təyin edir. Yalnız rəsmi
dövlət qeydiyyatından sonra QHT, hüquqi şəxs statusunu alır (16-cı maddə). Nizamnamədə
hansısa dəyişikliklər olduğu zaman bu da həmçinin mütləq Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan
keçirilməlidir.
Qeyri-hökumət təşkilatları üçün gəlir mənbələri (24-cü maddə)
Qanunda, QHT-lər üçün aşağıdakı mümkün ola biləcək gəlir mənbələri qeyd edilir:
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-

-

-

Təsisçilərin və üzvlərin müntəzəm və birdəfəlik ödənişləri;
İanələr – maliyyə və (yaxud) digər maddi formada təmin edilən və QHT-ləri hansısa məqsədə
nail olmağa məcbur etmədən verilən yardımdır. Yardım məqsədilə verilmiş ianə pul, QHT-nin
bank hesabına köçürmə ilə qəbul edilir. Əsas məqsədi xeyriyyəçilik olan QHT, 200 manata qədər
məbləğdə nağd pul qəbul edə bilər. İanə məbləği və ianə vermiş şəxs haqqında məlumat Ədliyyə
Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilməlidir. Əks halda, hər hansısa köçürmə əməliyyatı
həyata keçirilə bilməz. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 465-ci və 466-cı maddələrində, nağd
ianələrin qəbulu və verilməsi ilə bağlı cərimələr müəyyən edilmişdir;
Məhsul istehsalından, satışından, xidmətlərin göstərilməsindən, fəaliyyətin həyata
keçirilməsindən əldə edilən gəlir – QHT-lər müqavilə əsasında xidmətlər göstərə və hansısa
fəaliyyəti təmin edə bilərlər və bu fəaliyyət, xarici maliyyə mənbələri tərəfindən
maliyyələşdirildiyi təqdirdə, müqavilə Ədliyyə Nazirliyində təsdiq edilməlidir. Bundan başqa,
Sosial Xidmətlər haqqında Qanunun 26-cı maddəsinə əsasən, QHT-lər sosial xidmətlər sahəsində
dövlət sifarişləri qəbul edə bilərlər (sosial xidmət – çətin şərtlərdə yaşayan şəxsin sosial
problemlərini həll etməyə kömək edən və digərləri kimi ictimai həyatda iştirak etməsi üçün onlara
imkanlar yaradan xidmətlər toplusudur);
Aksiyalardan, borclardan və digər maliyyə kredit vasitələrindən və dividendlərdən əldə edilən
gəlir;
Əmlakın istifadəsi və satışından əldə edilən gəlir;
Qrantlar - QHT-lər (alan tərəf) qrantla bağlı sazişi Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan
keçirməlidirlər, dövlət büdcəsi tərəfindən təmin edilən qrant haqqında müqavilə donorlar
tərəfindən qeydiyyat üçün təqdim edilməlidir. Dövlət orqanları (Prezidentin 645 saylı,
21.10.2015-ci il tarixli Fərmanında sadalanan donorlar), qrant layihələri və müsabiqədə iştirak
edən QHT-lər haqqında rəy barəsində Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasından
soruşmalıdırlar. Qrant barədə müqavilə qeydiyyata göndərildiyi zaman Şuranın rəyi həmən
müaviləyə əlavə edilmiş olmalıdır (Qrant Müqavilələrinin Qeydiyyatı Qaydaları, 1.6-cı maddə).
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 432-ci maddəsində, qrantların qeydiyyata salınmaması, qrant
barədə müqavilə olmadan yaxud qeydiyyatsız sənəd vasitəsilə pul vəsaitinin qəbuluna görə
cərimələr müəyyən edilmişdir.
QHT-lər tərəfindən həyata keçirilən mədəni tədbirlərin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi
qaydaları, mədəniyyət sahəsində fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına qrant təltif edilməsinin 2 növ prosedurunu müəyyən edir:

-

-

Mədəniyyət və Turzim Nazirliyi, QHT-ləri mədəniyyət sahəsində dəstəkləmək məqsədilə yanvar
ayının 31-nə qədər layihələr planlaşdırır və müsabiqənin şərtləri barədə elanı 3 gün ərzində öz
elekron səhifəsində yerləşdirir. Müsabiqədə iştirak etmək arzusunda olan QHT-lər, mart ayının
1-nə qədər MTN-ə müraciət etməlidirlər. Müsabiqə qalibləri, MTN tərəfindən yaradılmış
komissiya tərəfindən seçilir və müqavilənin imzalanması üçün onlara dəvətnamə göndərilir.
QHT-lər, öz fərdi layihləri ilə hər il may ayının 1-nə kimi MTN-ə müraciət edə bilərlər.
Komissiya onların təklifini qəbul etdiyi təqdirdə, növbəti ilin dövlət büdcəsində bu layihənin
maliyyə məsrəflərini proqnozlaşdırmaq barədə qərar qəbul ediləcək. Eyni qərar isə, iyul ayının
1-nə kimi Maliyyə Nazirliyinə göndəriləcək.
Maliyyə nəzarəti
QHT-lər, mühasibat hesabatları aparırlar. QHT-lərin gəlirinin, maddi dəyərlərinin, məsrəflərinin
miqdarı və quruluşu və həmçinin işçi heyətinin sayı, onların əmək haqlarının miqdarı dövlət
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yaxud ticarət sirri qəbul edilə bilməz. QHT-lər, öz əmlaklarından istifadəyə dair ildə bir dəfə
maliyyə hesabatı verməlidirlər. QHT-lər, öz illik maliyyə hesabatını hər il aprel ayının 1-dən gec
olmayaraq Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidirlər. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 579-581-ci
maddələrində, QHT-lər barədə qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına görə cərimələr
müəyyən edilmişdir.
Vergi rejimi – Vergi Məcəlləsi
106.1.2-ci maddəyə əsasən, qeyri-kommersiya təşkilatlarından alınmış qrantlar, üzvlük haqları
və ianələr vergidən azad olunurlar (hüquqi şəxslərin gəlir vergisi). 165.1.2-ci maddəyə əsasən,
xaricdən əldə edilən maliyyə yardımı (qrant) hesabına qrant alanlar üçün malların idxalı, malların
təmin edilməsi, işlərin icrası və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə ƏDV dərəcəsi sıfırdır.
1.1.3 Mümkün Dövlət/Özəl/Tərəfdaşlıq (DÖST) təcrübələri
Azərbaycan Respublikasının hazırki qanunvericiliyində DÖST ilə bağlı hər hansısa istinadlar
yoxdur. Lakin, dövlət-özəl şirkətlərinin bəzi nümunələri (ictimai DÖST-lər) mövcuddur və
hökumət, dövlət mülkiyyətində olan özəl şirkətlər vasitəsilə bu layihələrə pul sərmayə edir.
Dövlət mülkiyyətində olan şirkətlərin əsası Prezident tərəfindən qoyulur və status Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiqlənir.
Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti ASC, müxtəlif sərmayə layihələrində dövlətin adından iştirak edir.
Şirkət, Prezidentin Sərəncamına əsasən Sərmayələrin Təşviq edilməsi məqsədilə təsis edilmişdir.
Şirkətin Nizamnamə kapitalı, Dövlət Neft Fondunun maliyyə mənbələri əsasında formalaşdırılır
və və layihələrdən əldə edilən gəlir bir qayda olaraq Fondun hesabına gedir. Şirkətin portfeli,
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən idarə olunur.
Müqavilə əsasında mövcud olan DÖST-lərə gəldikdə isə, Mədəniyyət haqqında Qanunun 46-cı
madəsində yalnız xeyriyyəçilik və sponsorluq tədbirlərinə istinad olunur: xeyriyyəçilik və
sponsorluq tədbirləri “QHT-lər”, “Qrant”, “Televiziya və Radio Yayımı”, “Reklam” haqqında
Qanunlara müvafiq qaydada həyata keçiriləcəkdir.
48-ci maddəyə əsasən, mədəniyyət sektoru üçün əlavə pul mənbələri cəlb etmək məqsədilə
hüquqi və fiziki şəxslər mədəniyyət tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün fondlar yarada
bilərlər.

1.2 Maliyyələşmə
təkmilləşdirilməsi
genişləndirilməsi

mənbələrinin

diversifikasiyası

və

mədəni

xidmətlərin
və

İctimai mədəniyyət xərclərinin səviyyəsinin müntəzəm olaraq illik artımına təsir göstərən
Azərbaycan iqtisadiyyatının son iki onillikdəki sürətli inkişafı, bu yaxınlarda neftin qiymətinin
düşməsi səbəbindən yaşanan və 2015-ci il valyuta devalivasiyasına gətirib çıxaran iqtisadi böhran
səbəbindən uğursuzluq yaşamışdır. Bu vəziyyət, mədəniyyət sektoru üçün ayrılmış vəsaitlərin
azaldılmasına səbəb olmuşdur.
Bu vəziyyət, Azərbaycan mədəniyyətinə mərkəzləşdirilmiş ictimai dəstəyə ağır zərbə olmuşdur
və maliyyələşmə mənbələrinin diversifikasiyası üçün potensial mənbələrlə bağlı müzakirələrə
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təkan vermişdir. Beləliklə də, Dövlətin mədəniyyət tədbirləri üçün maliyyələşmə mənbələrinin
diversifikasiyası və siyasəti ilə bağlı strategiyası aşağıdakıları əhatə edir:
-

incəsənət və mədəniyyət üçün dövlət büdcəsinin məqsədlərinin təyin edilməsi və alternativ
cəlbedici vəsait mənbələrinin müəyyən edilməsi (sponsorslar, mesenatlar, dəstəkləyicilər və s.)
və

-

mədəni xidmətləri təkmilləşdirmək məqsədilə, son zamanlar əhəmiyyəti artmağa başlayan
marketinq araşdırması üsulunun mütəmadi tətbiqi.
Aşağıda, mədəniyyət sahəsinə fərdi dəstək cəhdlərinin formaları təqdim edilmişdir

1.2.1

Sponsorluq
Mədəniyyət haqqında Qanunun 46-cı madəsinə əsasən: xeyriyyəçilik və sponsorluq tədbirləri
“QHT-lər”, “Qrant”, “Televiziya və Radio Yayımı”, “Reklam” haqqında Qanunlara müvafiq
qaydada həyata keçiriləcəkdir.
Reklam haqqında Qanunun 13-cü maddəsində bildirilir ki, “sponsor” – idman, mədəniyyət və
digər növ tədbirlərə, elektron mənbələrdə proqramların yayımlanmasına, intellektual tədbirlərin
digər nəticələrinin istifadəsinə sponsorluq edən şəxsdir. Eyni maddədə, sponsor reklamı mövzusu
əhatə edilir. Sponsorun reklamı, sponsorun adı, ticarət markası, fəaliyyət sahəsi, məhsulları
barədə məlumat visual yaxud audio vasitələrlə təqdim edilə bilər.
Reklam, MTN-in/İçərişəhərin icazəsi əsasında şəhər/rayon icra hakimiyyətləri vasitəsilə tarix və
mədəniyyət abidələrinin ərazisində yaxud mühafizə edilən zonalarında (abidələrin üzərində),
memarlıq abidələrinin damlarında (binalarda) yerləşdiriləcək (rayonlar, çöl hissədə (küçədə)
reklamların yerləşdirilməsinə razılıq verir).
Həmçinin, Nəşriyyat haqqında Qanunun 24-cü maddəsinə əsasən, nəşriyyat fəaliyyəti də
sponsorlar tərəfindən maliyyələşdirilə bilər.

1.2.2

Korporativlər və fiziki şəxslər üçün hazırki vergi çıxılma rejimi: prinsiplər, inzibati
prosedurlar, səlahiyyətlər.
Vergi Məcəlləsinə əsasən, istisnalar və imtiyazlar fiziki şəxslərin gəlir vergisi üçün (102-ci
maddə), hüquqi şəxslərin gəlir vergisi üçün (106-cı maddə), əmlak vergisi üçün (199-cu maddə)
və torpaq vergisi üçün (207-ci maddə) təyin edilir. Vergi ilə bağlı istisnaların və imtiyazların
təmin edilməsi şərtləri yalnız Məcəllə ilə müəyyən edilir və digər növ hüquqi addımlar, vergi
istisnaları və imtiyazları ilə bağlı şərtləri nəzərdə tuta bilməz (2.4-1)1.
Mədəniyyət haqqında Qanunun 44.3-cü maddəsində qeyd edilir ki, mədəniyyət sahəsini
təkmilləşdirmək məqsədilə həyata keçirilən mədəniyyət tədbirləri üçün vergi çıxılmaları Vergi
Məcəlləsinə müvafiq qaydada tətbiq ediləcək. Hər halda, aşağıdakı maddələrdən başqa, uyğun
vergi istisnaları və imtiyazları mövcud deyildir:
102.1.12-ci maddə -mis, qalay, saxsı materiallardan hazırlanmış məhsulların, məişət
məmulatlarının, bağ üçün alətlərin, oyuncaqların, suvenirlərin, qarğı və qamışdan hazırlanmış

1

Bu istisnaların tam siyahısı - Vergi Məcəlləsi İNG mənbəsində verilib
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məişət məmulatlarının istehsalından, tikmə işlərindən, taxta materialdan məişət məmulatlarının
hazırlanmasından fiziki şəxslərin əldə etdiyi mənfəət, gəlir vergisinə cəlb edilməyəcək;
199.2.-ci maddə - mis, qalay, saxsı materiallardan hazırlanmış məhsulların, məişət
məmulatlarının, bağ üçün alətlərin, milli musiqi alətlərinin, oyuncaqların, suvenirlərin, qarğı və
qamışdan hazırlanmış məişət məmulatlarının istehsalı, tikmə işləri, taxta materialdan məişət
məmulatlarının hazırlanması ilə bağlı hüquqi müəssisə qurmadan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşqul olan fiziki şəxslərə məxsus incəsənət emalatxana binaları yaxud müəyyən hissəsində belə
emalatxanaların yerləşdiyi binalar, əmlak vergisinə cəlb edilmirlər.
Vergi ödəyiciləri, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçərkən və vergi bəyannaməsini təqdim
edən zaman vergi çıxılmalarından yararlanma hüququna malik olduqlarını Vergilər Nazirliyinə
bildirməlidirlər.

1.2.3

İnvestisiya təşviqi sənədi
2016-cı ilin əvvəllərindən başlayaraq, İqtisadiyyat Nazirliyi, müəyyən sahələrə (bu sərmayə
sahələrinin siyahısı Prezidentin 878 saylı, 2016-cı il aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir)
sərmayə qoyan şəxslər üçün investisiya təşviqi sənədi buraxdırmağa başladı. Bu sənədə sahib
olan şəxs, Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş bir sıra vergi çıxılmalarından yararlanmış olur:

-

102.1.23. Fərdi sahibkar tərəfindən investisiya təşviqi sənədi alındıqdan sonra qazanılmış
mənfəətin 50 faizi – 7 il ərzində (gəlir vergisi);

-

106.1.17. Hüquqi şəxs tərəfindən investisiya təşviqi sənədi alındıqdan sonra qazanılmış
mənfəətin 50 faizi – 7 il ərzində (hüquqi şəxslərin gəlir vergisi);

-

164.1.26. Müvafiq icra orqanı tərəfindən verilmiş, təsdiq edilmiş sənədə əsasən hüquqi şəxslər və
fərdi sahibkarlar tərəfindən texnologiyaların, texniki avadanlıqların və məhsulların idxalı –
investisiya təşviqi sənədi alındığı tarıxdən başlayaraq 7 il ərzində (ƏDV);

-

199.11. İnvestisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların müvafiq əmlakı,
investisiya təşviqi sənədi alındığı tarıxdən başlayaraq 7 il ərzində əmlak vergisindən azad olur
(əmlak vergisi);

-

207.5. İnvestisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların mülkiyyətində olan
müvafiq torpaq sahəsi, investisiya təşviqi sənədi alındığı tarixdən başlayaraq 7 il ərzində torpaq
vergisindən azad olur (torpaq vergisi).
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1.3 Mədəniyyət sahəsində təhsil və kadrların yenidən hazırlanması sistemlərinin
təkmilləşdirilməsi
Mədəniyyət sahsində təhsil və təlim cəmiyyətləri, Mədəniyət və Turizm Nazirliyi (uşaq musiqisi,
incəsənət və rəssamlıq məktəbləri, Bakı Xoreoqrafiya Məktəbi) və Azərbaycanda orta ixtisas və
ali incəsənət təhsilinə nəzarət edən Təhsil Nazirliyi arasında bölüşdürülmüşdür. Gənclər və İdman
Nazirliyi də həmçinin, asudə vaxt təşəbbüslərinə əsaslanan mədəniyyət yönümlü tədbirlərə
qoşulur.
Aşağıda, təhsil və təlimlə bağlı ən çox əlaqəsi olan mövzular açıqlanır

1.3.1 Memar və arxeoloqlar üçün universitet tədris proqramı
Təhsil haqqında Qanuna əsasən, təhsilin inkişafı, təsdiqi və milli standartların efektivliyi və
həmçinin Bakalavr/Magistratura proqramlarının tərkibi və bu proqramlarla bağlı nizamnamələr
Nazirlər Kabineti tərəfindən təyin edilir. Bu sənədlər bakalavr təhsili üçün 4-5 il (məsafəli təhsil
proqramı üçün əlavə 1 il) və magistratura təhsili üçün 1,5-2 il (məsafəli təhsil proqramı üçün
əlavə 6 ay) müəyyən edir və fənlərin ümumi faiz bölgüsünü (15-20% humanitar fənlər, 80-85%
bakalavrlar üçün peşəkar təlim kursları və 20-25%, 75-80% uyğun qaydada magistr dərəcəsi
üçün), kreditlərin sayını (bakalavr üçün 240-300, magistratura üçün 90-120) təyin edir.

Ali Təhsil Pilləsinin Dövlət Standartının (Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilib) 8.3-cü
maddəsi, Təhsil Nazirliyinə bakalavr/magistratura proqramları üçün fənləri təyin etmək
hüququnu verir. Azərbaycanda bakalavr dərəcəsində universitet kursları, “Bakalavr dərəcəsi
ixtisası üzrə Təhsil Proqramı”/Təhsil Nazirliyinin 913 saylı, 2014-cü il 22 avqust tarixli
Sərəncamına uyğun olaraq tənzimlənir.
Bu normalara müvafiq olaraq, memarlar üçün bakalavr dərəcəsi 240 kreditdən ibarət olan tam 4
ildir. Bu zaman ərzində tələbələrə aşağıdakı fənlər keçilir:
Fənlər
Azərbaycan Tarixi
Xarici dil
Azərbaycan dili
Fakultativ kurslar (seçim əsasında)*
Riyaziyyat
Materialşünaslıq
Geodeziya mühəndisliyi
İnformasiya Texnologiyaları
Təsviri (qrafik) həndəsə
Tətbiqi Mexanika
Memarlıq Fizikası
Dekorativ İncəsənət
İncəsənət Tarixi
Memarlıq Tarixi
Müasir Memarlıq Tarixi
Dizaynın əsasları (layihə)
Tikinti Quruluşları

Kreditlərin
sayı
6
13
5
6
6
3
3
3
3
4
5
11
2
8
2
19
4
18

Memarlıq quruluşları
Memarlıq Dizaynı
Şəhər Mühiti (Ekologiya)
Bərpa və qoruma
Rekonstruksiya
Memarlıq və idarəetmənin yeni
texnologiyaları
Bina və qurğuların tipologiyası
Mülki Müdafiə
Fakultativ fənlər* (seçim əsasında)
Təcrübə (təcrübə proqramları)
Yekun Dövlət Attestasiyası
*Fakultativ fənlər universitetlər tərəfindən təyin edilir.

16
27
3
9
10
3
2
3
34
21
9

Memarlıq üzrə Magistratura dərəcəsi (2 il, 120 kredit) – “Magistratura dərəcəsi ixtisası üzrə
Təhsil Proqramı” – Təhsil Nazirliyinin 258 saylı, 2014-cü il 22 fevral tarixli Sərəncamı
Fənlər
Xarici dil
Ali Təhsil Pedaqogikası
Psixologiya
Fakultativ Fənlər
Memarlığın müasir problemləri
Memarlığın tarixi və metodologiyası
Universitet tərəfindən təyin edilmiş
fənn
İxtisaslaşmaya həsr olunmuş kurslar*
Fakultativ kurslar*
Elmi-tədqiqat təcrübəsi (təcrübə)
Elmi-pedaqoji təcrübə
Dissertasiya
*Universitetlər tərəfindən təyin edilir

Kreditlərin
sayı
6
4
2
2
4
2
4
42
24
6
6
18

Memarlıq Restavrasiyası üzrə Magistratura dərəcəsi – Memarlıq və İnşaat Universiteti, aşağıdakı
cədvələ müvafiq olaraq hazırlanıb.
Fənlər
Xarici dil
Ali Təhsil Pedaqogikası
Psixologiya
Fakultativ Fənlər
Memarlığın müasir problemləri
Memarlığın tarixi və metodologiyası
Kompüterdə Modelləşdirmə
Memarlıq və şəhərsalma nəzəriyyəsi
Memarlıq
mühitinin
dizaynı
nəzəriyyəsi
Müasir bərpanın nəzəriyyəsi və
praktikası
Abidələrin tipologiyası
Landşaft sistemlərinin dizaynı
Fakultativ Kurslar*

Kreditlərin
sayı
6
4
2
2
4
2
4
10
10
4
8
10
24
19

Elmi-tədqiqat təcrübəsi (təcrübə)
Elmi-pedaqoji təcrübə
Dissertasiya

6
6
18

*3 fakultativ fənn bunlardır (tələbələr hər fənn üzrə bir mövzu seçəcəklər):
I Hissə: 1) Memarlıq abidələrinin bərpa dizaynı; 2) İnşaat materialları və dizayn formaları
(bərpa zamanı)
II Hissə: 1) Memarlıq abidələrinin bərpasının regional xüsusiyyətləri; 2) Memarlıq abidələrinin
elmi restavrasiya metodologiyası
III Hissə: 1) Memarlıq abidələrinin bərpası zamanı mühəndislik problemləri; 2) Müasir bərpa
texnikaları
Yuxarıda qeyd edilmiş Sərəncamlar vasitəsilə Təhsil Nazirliyi, bakalavr və magistratura
dərəcələri üçün ümumi fənləri müəyyən edir və fakultativ fənlərin və həmçinin, ixtisaslaşmaya
həsr olunmuş fənlərin müəyyənləşdirilməsini universitetlərin ixtiyarına buraxır.
Arxeologiya sahəsində bakalavr dərəcəsi mövcud deyildir: yalnız Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitutunda Magistratura təhsili mövcuddur və tarix sahəsində təhsili olan tələbələr burada
təhsilini davam etdirə bilər (bakalavr və magistratura proqramlarının siyahısı Kabinet tərəfindən
təsdiq edilir).
Tarix və arxeologiya üzrə 1-ci kurs bakalavr dərəcəsi üçün fənlər aşağıdakılardır:
•
•
•
•
•
•
•

Azərbaycan arxeologiyası
Azərbaycan arxeologiyasında ilk kənd təsərrüfatı/əkinçilik mədəniyyəti
Azərbaycan etnoqrafiyası və onun kökləri
Azərbaycanda İslamdan öncəki inanclar (arxeoloji və etnoqrafik dəlillər əsasında)
Azərbaycan numizmatikası
Azərbaycan etnoqrafiyası
Etnoqrafiyada ailə həyatı
Daşınar irsin bərpasına dair nə bakalavr, və nə də magistratura təhsil pilləsi mövcud deyildir.
İSTİNADLAR

1. 19.06.2009-ci il tarixində təsdiq olunmuş Təhsil haqqında Qanun
2. 23.04.2010-cu iltarixində Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş “Ali Təhsilin Dövlət
Standartı”
3. 24.06.2010-cu il tarixində Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş “Bakalavr dərəcəsi üçün
təhsilin tərkibi və nizamnamələri”
4. 12.05.2010-cu il tarixində Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş “Magistratura dərəcəsi
üçün təhsilin tərkibi və nizamnamələri”
5. Avropa Kredit Köçürməsi Sisteminə müvafiq olaraq hazırlanmış və 24.12.2013-cü il tarixində
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş “Təhsildə kredit sistemi”
6. “Bakalavr dərəcəsi ixtisası üzrə Təhsil Proqramı” – Təhsil Nazirliyinin 913 saylı, 2014-cü il 22
avqust tarixli Sərəncamı
7. “Magistratura dərəcəsi ixtisası üzrə Təhsil Proqramı” – Təhsil Nazirliyinin 258 saylı, 2012-ci il
22 fevral tarixli Sərəncamı
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1.3.2 Mədəni irsin qorunması və mühaizəsi sahəsində peşələr
Memarlıq sahəsində bakalavr yaxud magistratura təhsilini bitirmiş və Azərbaycan universitetindən
məzun olmuşmütəxəsislərin,layihələri imzalamaq və həmçinin, inşaat və bərpa tədbirlərinə nəzarət
etmək hüququ vardır. Hazırki hüquqi standartlar, bərpa işlərinin hazırlanması və onlara nəzarət üçün
hansısa xüsusi tələbləri nəzərdə tutmur. Bərpa işləri üçün dövlət qurumu tərəfindən tender elan
edildikdə, tələblər siyahısına bu sahədə xüsusi təcrübənin olması daxil edilir və adətən əvvəllər bu işə
bənzər gördükləri uğurlu işlərinə istinad edilir, lakin heç bir hüquqi çərçivələr olmur.
Bu o deməkdir ki, nə mütəxəsislərin və şirkətlərin kvalifikasiyası, nə də keyfiyyət standartlarının
sertifikatı və maliyyə dövriyyəsi, hazırki hüquqi standartlarda nəzərdə tutulmayıb.
Həm şirkətlər və həm də mütəxəsislər üçün inşaat sahəsində peşəkar sertifikatların verilməsi bi
qayda olaraq Azərbaycan Respublikasının 392 saylı, 2012-ci il tarixli Şəhərsalma və Tikinti
Məcəlləsinin 52-ci və 53-cü maddələrinə əsasən tənzimlənir. Burada, peşəkar Reyestrlər də
nəzərdə tutulur. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, bu reyestrin sahibi sayılır, lakin
təsisat üçün qaydalar və daxiletmənin təlimatları hələki Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq
edilməmişdir – proses 2013-cü ildən dayandırılmışdır.
Memarlıq fəaliyyəti ilə məşqul olan mütəxəsislərin hüquq və öhdəlikləri, Azərbaycan
Respublikasının Memarlıq Fəaliyyəti haqqında 497-İG saylı 1998-ci il tarixli Qanunu ilə
tənzimlənir. Bu qanun, memarlar və şirkətlər üçün təlim yaxud əmək tələblərini tənzimləmir.
Üstəlik, Azərbaycan Respublikasının bəzi normativ sənədlərinə dəyişiklik və əlavələrin
edilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının 09 oktyabr 2007-ci il tarixli Qanununa uyğun
olaraq, “Memarlıq” fəaliyyəti, 15 may 1998-ci il tarixli Memarlıq Fəaliyyəti haqqında Qanuna
edilmiş dəyişikliklərə əsasən xüsusi dövlət nəzarətini tələb edən xüsusi icazədən azad edilmişdir.
Nəhayət, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Memarlar İttifaqının Nizamnaməsinə əsasən,
bakalavr diplomu və ən azı 3 il iş təcrübəsinə malik olan, ölkənin vətəndaşı olan və memarlıq
sahəsində öz yaradıcılıq işlərinə görə ad qazanmış və İttifaqın Nizamnaməsini qəbul etmişvə
Memarlar İttifaqının ictimai həyatında iştirak edən memarlar, İttifaqın üzvü qəbul edilə bilərlər.

1.4 Tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və qorunması
Hazırda, tikili mədəni irsin bərpası və qorunması sahəsində əsas qurum Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətidir. Bu qurum, Prezidentin Sərəncamına əsasən 2014-cü
ilin dekabr ayında MTN çərçivəsində yaradılmışdır. Bu Sərəncam, 2015-ci ilin yanvar ayından
qüvvəyə minmişdir və məqsəd, Prezidentin, mədəniyyət sektoru üçün mühüm əhəmiyyətə malik
mədəni irsin bərpasına dair 2013-cü il tarixli sərəncamını həyata keçirmək idi.
Beləliklə də, mədəni irsin istifadəsi və qorunması ilə bağlı əvvəllər MTN-in müxtəlif
departamentləri arasında bölüşdürülmüş səlahiyyətlər indi Dövlət Xidməti çərçivəsində
qruplaşdırılmışdır və sektorun yenidən təşkilatı xarakterini daşıyır. Yerli İcra Hakimiyyətləri və
Milli Elmlər Akademiyası kimi digər qurumlar, tikili mədəni irs ilə bağlı dövlət siyasətlərinin
icra edilməsinə dəstək olurlar, lakin Dövlət Xidməti şübhəsiz ki, dövlət siyasətində mərkəzi rola
malik olan nisbətən kiçik təşkilatdır (işçi heyəti 23 nəfərdən ibarətdir).
Dövlət Xidmətinin nizamnaməsinə əsasən, onun aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:
•

müvafiq sahədə vahid dövlət siyasətinin yaradılması və bu siyasətin icra edilməsinin təmin
edilməsi;
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•
•

•
•

mədəni irsin qorunması və inkişaf etdiriliməsi və mədəni irsin mühafizəsinə nəzarət;
daşınmaz tarix və mədəniyyət əşyalarının (abidələrinin) qorunmasına, bərpasına,
rekonstruksiyasına, saxlanılmasına, təmirinə dövlət nəzarəti, onların texniki xidmət
avadanlıqlarının yenilənməsi, cari və əsaslı abadlıq işlərinin layihəsinin hazırlanması.
müvafiq bir sahə üçün dövlət büdcəsindən və digər maliyyə mənbələrindən ayrılmış vəsaitlərin
səmərəli şəkildə idarə edilməsi;
müvafiq sahənin təkmilləşdirilməsi, konstruksiyası, təmiri, bərpası, rekonstruksiyası,
saxlanılması, təmiri üçün layihələrin başlanmasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
rəyi əsasında təsdiqlənməsi.
Dövlət Xidməti bir qayda olaraq, MTN-in tərkibində olan və funksiyaları əhəmiyyətli dərəcədə
azaldımış Mədəni İrsin İsitfadəsi və Qorunması Departamentinin əksər öhdəliklərini yerinə
yetirir. Dövlət Xidmətinin 2 şöbəsi vardır: 1) Mədəni irsin inkişafı və bərpası; 2) Mədəni irsin
mühafizəsinə nəzarət.
Biz aşağıda, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, həmçinin bərpa işlərinin həyata
keçirilməsi üçün hüquqi standartları qeyd etmişik.

1.4.1 Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Qorunması haqqında Qanun
Memarlıq irsi ilə bağlı bütün işlər (qoruma, bərpa, və s.), Azərbaycan Respublikasının Tarix və
Mədəniyyət Abidələrinin Qorunması haqqında Qanunun 25-ci, 26-cı və 27-ci maddələrinə əsasən
tənzimlənir. 10-cu maddədə bildirilir ki, abidələr üçün təhlükə yarada biləcək yaxud onların
görünüşünə xələl gətirəcək (bədii-estetik görünüşünü dağıtmaq) istənilən növ işlərin icrası (təmir,
tikinti, ev təsərrüatı işləri və başqa işlər) qadağandır. Müvafiq dövlət qurumunun icazəsi olmadan,
abidələrə hansısa müdaxilə edilə bilməz. 19-cu maddədə qeyd edilir ki, eyni öhdəliklər abidədən
istifadə edənlərə də aiddir. Dövlət mülkiyyətində olan abidələrin üzərində aparılan işlər Dövlət
büdcəsi tərəfindən maliyyələşdirilir; beləliklə də, Bələdiyyənin mülkiyyətində olan abidələrin
üzərində aparılan işlər, məsul dövlət qurumlarının qərarına müvafiq olaraq yerli hakimiyyət
orqanlarının büdcəsi tərəfindən maliyyələşdirilir (Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi və İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu).
Fərdi mülkiyyətdə olan abidələrin üzərində aparılan işlər, dövlət qurumlarının (Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu)
icazəsinə uyğun olaraq, sahibkara məxsusdur.
Qanunda, hər növ müdaxilə nəzərdə tutulmuşdur (qoruma, təmir, reabilitasiya, yenidənqurma,
bərpa). Layihələr, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi nəzərə alınmaqla dövlət
qurumları tərəfindən təsdiq edilməlidirlər (Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu).
İşlərin icrasına, dizaynerlər və dövlət qurumları tərəfindən nəzarət edilməlidir (Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu).
İnfrastruktur işləri olduğu təqdirdə, mühafizə olunan ərazilərin (Qoruq zonaları) xüsusiyyətlərinə
ehtiramla yanaşılmalı, ərazilərin, binaların və yol qovşaqlarının perimetrinə dəyişikliklər
edilməməlidir. İşlər, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi alındıqdan sonra dövlət
qurumları tərəfindən təsdiq edilməlidirlər (Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu).
Qazıntı işləri (arxeoloji qazıntılar da daxil olmaqla), binaların mövcud olmadığı mühafizə
zonalarında (Qoruq zonaları) aparılmalıdır. İcra edilmiş işlər barədə hesabat və sənədlərin surəti,
müvafiq dövlət qurumlarına göndərilməlidir.
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1.4.2 Şəhərsalma və İnşaat Normativləri haqqında Qanun
Şəhərsalmanın məqsədləri (1.4-cü maddə) və əsas pinsipləri (7.0.5-ci maddə) arasında, tarix və
mədəniyyət abidələrinin və əsasən də bütün “mədəni irs nümunələrinin” və “mədəni
landşaftların” qorunması qeyd edilir. Əlavə olaraq, bildirilir ki, inşaat işləri ətraf mühitin
maraqlarına, landşaftın təbii cəhətlərinə və mədəni irs nümunələrinə uyğun gəlmədiyi təqdirdə,
bu inşaat işləri qəbuledilməzdir (11.3.4-cü maddə).
Ərazinin planlaşdırma işləri və tikinti fəaliyyəti zamanı, mədəni irsin qorunacağına zəmanət
verilməlidir (12-ci maddə). Ərazidən istifadə məqsədlərini əks etdirən planlar arasında (19.2.2 və
19.2.3-cü maddələr) mədəni irsin qorunacağına (həmçinin meşə əraziləri, ənənəvi memarlıq
abidələri və landşaft əraziləri) zəmanət verilməlidir.
Mədəni irs abidəsinin aşkar edilməsi, inşaat işlərinin dərhal dayandırılmasına və səlahiyyətli
orqanların xəbərdar edilməsinə səbəb olmalıdır. Həmən dövlət orqanları isə öz növbəsində, işlərin
yenidən bərpasına və lazımi ölçülərin götürülməsinə qərar verməlidirlər (93-cü maddə).

1.4.3 Dövlət Satınalmaları haqqında Qanun
Azərbaycanda dövlət satınalmaları, Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il tarixli Dövlət
Satınalmaları haqqında Qanunu ilə tənzimlənir. Bütün müvafiq prosedurlar, Azərbaycan Nazirlər
Kabinetinin tərkibində olan və Azərbaycan Respublikasında dövlət hesabına alınan malların (işlər
və xidmətlər) satınalınmasına görə cavabdeh olan Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə
Dövlət Agentliyi tərəfindən icra edilir. Bu qurumun, aşağıdakı səlahiyyətləri vardır:
-

-

-

Azərbaycan Respublikasında dövlət satınalmalarını tənzimləyən hüquqi bazanın yaradılmasında
və təkmilləşdirilməsində iştirak edir, dövlət satınalamaları ilə bağlı qaydaları, təlimatları, digər
növ sənədləri inkişaf etdirir və təsdiq edilməsi üçün onları səlahiyyətli icra orqanlarına təqdim
edir
malların, işlərin və xidmətin satınalınma prosesinin qanuniliyinə və həmçinin, müqavilələrin
icrasına müvafiq səviyyədə nəzarət edir; qanun pozulması halı aşkar edildiyi təqdirdə, satınalma
prosedurlarını 7 bank qünü dayandıra bilir və lazım olduqda satın alan agentliyə qarşı tenderin
nəticələrinin ləğv edilməsi məsələsini qaldırır
dövlət satınalma proseduru ilə bağlı mübahisəli məsələləri nəzərdən keçirir və qanun pozuntusu
hallarında, qanunvericiliyə müvafiq olaraq tədbirlər həyata keçirir
Qanuna əsasən, müqavilə xidmətlərinin xüsusiyyətlərindən və dəyərindən asılı olaraq
Azərbaycanda aşağıdakı satınalma üsuları qəbulediləndir:

-

-

o

17-ci maddə: açıq tender proseduru, mallar (işlər və xidmətlər) üçün ehtimal edilən qiymət,
səlahiyyətli icra orqanı tərəfindən təyin edilmiş minimal qiymətdən yüksək olduğu zaman (açıq
tenderin keçirilməsi üçün minimum hədd 50.000 manat təşkil edir). Satınalma agentliyi, bu
maddənin tətbiq edilməsi üçün məbləğ həddinin aradan qaldırılması niyyəti ilə malların (işlərin
və xidmətlərin) satın alınmasını müxtəlif müqavilələrə ayıra bilməz;
18-ci maddə: iki mərhələli tender (həmçinin46-cı maddəyə bax) yaxud təkliflər üçün müraciət
(həmçinin 48-ci maddəyə bax), satınalma agentliyi satınalma üçün öz tələbatını təmin etmək
məqsədilə ən uyğun qərarı qəbul etmək üçün malların (işlərin, xidmətlərin) xüsusiyyətlərini
təfərrüatı ilə müəyyən edə bilmədikdə. Belə olduqda, agentlik aşağıdakıları etməlidir:
Mümkün olan fərqli üsullarla öz tələbini qarşılamaq;
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o

-

-

-

Malların (işlərin) texniki cəhətləri, xidmətlərin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq
malgöndərənlərlə (podratçılarla) müzakirələr aparmaq.
Satınalma agentliyi tədqiqatların, təcrübələrin aparılması yaxud inkişaf məqsədini daşıyan
sazişlərə daxil olmaq istədiyi zaman eyni üsul tətbiq edilə bilər. Yaxud malların (işlərin və
ximətlərin) alınması üçün təcili və gözlənilməz tələbin yaranma şəraitində və ya açıq tender
prosedurunun yaxud digər satınalma üsullarının tətbiqinin praktiki baxımdan məqsədəuyğun
olmadığı zamanda eyni üsul tətbiq edilə bilər.
19-cu maddə: məhdud iştiraklı tender və qapalı tender (47-ci maddəyə bax), müvafiq mallar (işlər
və xidmətlər) qeyri-adi çətinliyi yaxud spesifik xassəsi səbəbindən, potensial malgöndərənlərdə
(podratçılar) məhdud sayda mövcud olduqda; çoxsaylı tender təkliflərini nəzərdən keçirmək və
qiymətləndirmək üçün tələb edilən vaxt və məsrəflər, alınan malların (işlər və xidmətlər) dəyəri
ilə proporsional olmadıqda; mallar (işlər və xidmətlər) müdafiə və milli təhlükəsizlik ehtiyacları
üçün təmin edilirsə, satınalma agentliyi qapalı tender tətbiq edəcək (geyim, ərzaq malları,
məmulatlar, inventar, tibbi avadanlıq, dərmanlar, xidmət vasitələri, bu ehtiyaclar üçün təmir və
tikinti işləri açıq tender vasitəsilə həyata keçiriləcək);
20-ci maddə: qiymət sorğusu üsulu (49-cu maddəyə bax), səlahiyyətli icra orqanı tərəfindən təyin
edilmiş minimal məbləğdən az olan təxmini bazar qiyməti ilə malların (işlər yaxud xidmətlər)
alınması;
21-ci maddə: tək mənbədən satınalma (50-ci maddə), alınan mallar yalnız tək bir malgöndərəndə
(podratçıda) olduğu zaman yaxud yalnız spesifik bir malgöndərən (podratçı) belə mallar üzərində
müəlliflik hüququna malik olduğu zaman və bu malların əvəzi yaxud alternativi olmadığı zaman;
yaxud mallar (işlər və xidmətlər) üçün təcili sifariş yarandıqda və tender prosedurlarının yaxud
digər satınalma üsulunun tətbiqi məqsədəuyğun olmadıqda (bu halın öncədən bilinməsi həqiqətən
qeyri-mümkün olmalıdır və satınalma agentliyinin gecikdirməsinin səbəbi olmamalıdır); yaxud
belə mallar (işlər və xidmətlər) üçün təcili sifariş fövqəladə vəziyyətlərlərlə bağlı yarandığı zaman
və digər növ satınalma üsullarının, onlara sərf ediləcək vaxt baxımından məqsədəuyğun olmadığı
zaman; yaxud malların, avadanlıqların, texnologiyaların yaxud xidmətlərin hər hansısa
malgöndərəndən (podratçıdan) alışından sonra, mövcud mal, avadanlıq texnologiya yaxud
xidmətlərin standartlarına uyğunluğu təmin etmək məqsədilə agentlik bu məhsulları həmən
malgöndərəndən (podratçıdan) almaq qərarına gəldikdə.
Tender prosedurlarına başlamazdan öncə, satınalma agentliyi alınacaq malların (işlər və
xidmətlər) təxmini qiymətini cari qanunvericiliyə əsasən müəyyən etməlidir (lazım olarsa,
peşəkar qiymətləndiricilərin köməyi ilə). Alınacaq malların (işlər və xidmətlər) təxmini qiyməti,
tender paketləri açılan günə kimi sirr saxlanılmalıdır və tender nəticələrini dəyərləndirmək üçün
istifadə edilməlidir. Hansısa tender təklifinin qiyməti, müvafiq malların (işlər və xidmətlər)
təxmini qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olarsa satınalma agentliyi həmin təklifi rədd
etmək hüququna malikdir. Bu qərar, səlahiyyətli icra orqanı tərəfindən təsdiqlənəcək.

1.4.4. Lisenziya və icazələr haqqında qanun
Bu qanun, tarix və mədəniyyət abidələri ilə əlaqəli qanundur, belə ki, şirkətlərin müəyyən növ
işləri yerinə yetirməsi üçün tələb edilən kvalifikasiyaları diktə edir.
Dizayn fəaliyyəti, Azərbaycada müvafiq dövlət qurumundan – İqtisadiyyat Nazirliyindən
lisenziya alınmasını tələb edən fəaliyyət növüdür. Ölkədə, mədəniyyət abidələrinin üzərində
bərpa işlərinin dizaynını hazırlamaq üzrə ixtisaslaşmış üç mütəxəssis layihə şirkəti mövcuddur.
Azərbərpa, ölkədə ən görkəmli layihə institutudur, belə ki, mədəni-tarixi abidələrin mərkəzi milli
arxivinə sahibdir.
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Fəaliyyət "Tikintisi üçün icazə tələb edilən və haqqında bildiriş proseduru tətbiq edilən Bina və
Qurğuların dizaynı". Bu fəaliyyət növü müvafiq dövlət qurumundan – Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Naziriyindən lisenziya alınmasını tələb edir (Prezidentin 2016-cı il
15 mart tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Lisenziyalar və İcazələr haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən).
Lisenziyları verən dövlət qurumu, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyidir.
Yuxarıda qeyd edilmiş lisenziyanı almaq istəyən müraciət sahibi, yuxarıda adı çəkilən dövlət
qurumuna aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
-

-

-

-

-

Müraciət formasında, müraciət edən şəxs barədə məlumatlar olmalıdır – şəxsiyyət vəsiqəsindəki
məlumatlar (fiziki şəxsdirsə) və tam adı və hüquqi ünvanı (hüquqi şəxsdirsə - əcnəbi hüquqi
müəssisənin filial yaxud nümayəndəliyi), müraciət barədə qısa məlumat, müraciətin tarixi və
imza (fiziki şəxsdirsə), imza və möhür, tam adı və hüquqi ünvanı (hüquqi şəxsdirsə - əcnəbi
hüquqi müəssisənin filial yaxud nümayəndəliyi), müraciətə əlavə edilmiş sənədlər siyahısı
olmalıdır.
Hüquqi şəxsin, əcnəbi hüquqi müəssisənin filial yaxud nümayəndəliyinin, dövlət reyesteri
şəhadətnaməsinin surəti.
Müraciət edən şəxsin, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olduğunu təsdiqləyən şəhadətnamənin
surəti.
Müraciət edən şəxsin texniki-sənaye heyəti/işçiləri barədə şəhadətnamə.
Müraciət edən şəxsin layihə baş mühəndisi yaxud baş memarı, memarı, konstruktoru və
mühəndisliklə, şəbəkə və sistemlərlə, nəqliyyat infrastruktur layihələri ilə, layihənin xüsusi
hissələri və digər bölmələri ilə bağlı digər mütəxəssisləri də daxil olmaqla rəhbərliyinin və
lisenziya tələb edən hər fəaliyyət sahəsi üzrə aparıcı mütəxəssislərinin müvafiq təhsil bazasını,
ixtisasını və ən azı 5 il iş təcrübəsini əks etdirən sənədlərinin/şəhadətnamələrinin surəti.
Müraciət edən şəxsin tam vaxtı olmadığı zaman müvafiq ixtisas tələblərinə malik mütəxəssislər
Baş Layihəçinin funksional öhdəliklərini icra etdikdə, müəyyən ərazidə işlərin yerinə
yetirilməsinə görə lisenziyası olan hüquqi yaxud fiziki şəxs ilə imzalanmış Əməkdaşlıq haqqında
Razılaşmanın Surəti təqdim edilməlidir (layihənin baş memarı və baş mühəndis istisna olmaqla).
Lisenziya tələb edən fəaliyyət növlərinin icrası üçün hüquqi şəxsin mülkiyyətində yaxud hüquqi
istifadəsində olan ərazilərdə yaşayış sahəsinin olmadığını təsdiqləyən şəhadətnamənin/sənədin
surəti.
Dizayn işləri ilə bağlı keyfiyyətə nəzarət sisteminin mövcudluğunu təsdiq edən şəhadətnamə.
Lisenziya verən dövlət qurumu, müraciəti aldıqdan sonra 10 gün ərzində qərar qəbul edir
(çatışmazlıqların təyin edilməsi yaxud mütəxəssislərin cəlb edilməsi kimi xüsusi hallar istisna
olmaqla).

1.4.5 Azərbaycan Respublikasının Milli mədəni mülkiyyətinin Dövlət Reyesteri və
Mədəni İrsinin Qorunması siyahısı
Azərbaycanda, Mədəniyyət nümunələri milli reyestrdə qeydiyyat olunurlar. Azərbaycan
Respublikasının Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Qorunması haqqında Qanununa əsasən,
abidələrin siyahısının təsdiqi və daşınmaz abidələrin xəritəsinin hazırlanması, Nazirlər Kabineti
tərəfindən həyata keçirilir.
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Abidələr, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli abidələrə
bölünürlər. Eyni qayda ilə, hansısa abidənin bu siyahıdan çıxarılması da Nazirlət Kabinetinin
qərarına əsasən baş verir.
Hər halda, abidələrin qeydiyyatı və reyestrin idarə edilməsi ilə bağlı praktiki tapşırıqları və
prosedurları yerinə yetirən, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətidir. Daşınmaz mədəni irsin və abidələrin
reyestrinin tərtib edilməsi, həmçnin, qeydiyyatda olan abidələrin mühaizəsinə nəzarət məhz
Dövlət Xidmətinin Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpasına Nəzarət departamentinə
tapşırılır. Bu qurum, reyestrdə olan abidələrə təbii fəlakətlər nəticəsində dəymiş zərər, qanunsuz
sökülmə yaxud qanunsuz özəlləşdirmə halları ilə bağlı ölçü götürülməsi üçün yuxarı inzibati
dairələri xəbərdar edir.
İçərişəhər Departamentinin və Qala Qoruğunun rəhbərliyi altında olan abidələr istisna olmaqla
Departament hal-hazırda, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş 132 saylı, 2001-ci il 2
avqust tarixli sərəncama əsasən mədəni-tarixi abidələrin milli siyahısını nəzərdən keçirir və
siyahıdakı 6.380 abidədən Bakıda olan 1205 abidənin və Azərbaycanın 10 rayonunda olan 606
abidənin yoxlanışını tamamlamışdır.
Tarixi abidələrin siyahıya alınmasının təftişi 2016-cı ilə qədər tamamlanmış olmalıydı, lakin
maliyyə problemləri səbəbindən proses hələ də davam etməkdədir. Aşağıdakı səbəblərdən dolayı,
bəzi abidələrin siyahıdan ixtisarı olmuşdur:
•

Abidələr sökülmüşdür;

•

Adlar səhvən iki dəfə qeydiyyata salınmışdır;

•

Dəqiq yerləşmə və ünvan yerində tapılmamışdır.
Siyahı, Excel elektron lövhələrinə köçürülmüşdür və elektron baxımdan əlçatan deyil.

•

Departamentin vəzifələri sırasına, bir qayda olaraq aşağıdakılar daxildir (departamentin
əsasnaməsinə müvafiq olaraq):
Daşınmaz mədəni irs abidələrinin dövlət reyestrini hazırlamalıdır.

•

Daşınmaz mədəni irs abidələrinin dövlət reyestri üçün mədəniyyət nümunələrinin keyfiyyət və
kəmiyyət göstəriciləri barədə məlumat toplamalıdır.

•

Sektor işçiləri, Azərbaycanın daşınmaz mədəni irs abidələrinin dövlət reyestri üçün qeydlər,
kataloqlar, qeydiyyat sistemləri, mədəniyyət nümunələrinin siyahısını və məlumat toplusunu
hazırlamalıdır.

•

Dövlət Xidməti rəhbərliyinin tapşırığı əsasında, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən
daşınmaz və mədəni abidələrin siyahıya alınmasını təmin etməli, bununla bağlı tövsiyə və
təklifləri Dövlət Xidməti rəhbərliyinə təqdim etməlidir.

•

Araşdırmalara və daşınmaz mədəni irs abidələrinə nəzarət etməlidir.

•

Araşdırmalara və daşınmaz mədəni irs abidələrinə nəzarət, sektor işçiləri tərəfindən yoxlama
vasitəsilə həyata keçirilməlidir.

•

Dövlət Xidməti rəhbərliyinin tapşırığı əsasında, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən
daşınmaz və mədəniyyət abidələri üçün qoruma və tədqiqat işlərinə nəzarəti həyata keçirməlidir.

•

Abidələr olar ərazilərdə arxeoloji qazma işlərinə nəzarət etməlidir.
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Dövlət Xidməti, bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün müvafiq icraçı tərəf ilə əməkdaşlıq edir
(məsələn, yerli İcra Hakimiyyətləri və “İçərişəhər” Dövlət-tarix Memarlıq Qoruğunun
Rəhbərliyi).
Mədəniyyət haqqında Qanunun 26.4-cü maddəsinə əsaslanaraq, Nazirlər Kabineti 208 saylı,
2016-cı il 27 may tarixli qərarı ilə Mədəni İrsin, Azərbaycan Respublikasının Milli Mədəni
Mülkünün və Mədəni İsin Mühafizəsi Siyahısının Dövlət Reyestrinə Siyahıya alınması
Qaydalarını qəbul etmişdir.
Burda deyilir ki, aşağıdakıların siyahıya alınması Nazirlər Kabineti tərəfindən təmin edilir:
-

arxeoloji və təbii ərazilər və memarlıq kompleksləri daxil olmaqla memarlıq, arxeoloji, mədəni
və tarixi, dini və dünyəvi abidlər;
daşınar mədəni irsin qorunmasını yaxud nümayişini təmin edən binalar, muzeylər, kitabxana və
arxivlər və həmçinin, müharibə şəraitində mədəni irsin mühafizəsini təmin edən sığınacaqlar;
mədəni irsin toplandığı ərazilər
və növbətilər isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təmin edilir:
- qədim əlyazmalar, nadir çap işləri, səs, foto və film arxivləri də daxil olmaqla arxivlər;
- bədii/incəsənət abidələri
Mədəni irsin siyahıya alınması üçün meyarlar aşağıdakılardır:

-

Müvafiq layihələrin, dövlət proqramlarının, strategiya və planların həyata keçirilməsi məqsədilə
MTN və İçərişəhər Departamenti tərəfindən edilmiş təşəbbüs əsasında;
İnzibati İcraat haqqında Qanunun 30.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq arxeoloji qazıntı işləri
aparmış şəxs, fiziki yaxud hüquqi şəxslər tərəfindən edilmiş müraciət əsasında;
Dövlət yaxud yerli özünü-idarə qurumları tərəfindən irəli sürülmüş müraciət əsasında.
Siyahıya almaq məqsədilə toplanması lazım olan məlumatlara ad, mədəni irsin yaranma tarixi və
yeri, onun əhəmiyyət dərəcəsi barədə məlumat, təsviri, onun sahibi yaxud istifadəçisi və həmçinin
həmin mədəni irsin fotosu daxildir.
Dövlət Reyestrində olan mədəni irsə pasport verilir. Daşınmaz mədəni irs üçün verilmiş pasport,
mədəni irsin sahibi yaxud istifadəçisi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinə təqdim edilir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəni İrsinin Qorunması Siyahısı, mədəniyyət sahəsində dövlət
qeydiyyatı sisteminə aid edilir. Aşağıdakı mədəni irs, mədəni irsin qorunması siyahısına daxil
edilmişdir:

-

arxeoloji və təbii ərazilər və memarlıq kompleksləri və memarlıq komplekslərinin daxil olmaqla
memarlıq, arxeoloji, mədəni və tarixi, dini və dünyəvi abidlər;
daşınar mədəni irsin qorunmasını yaxud nümayişini təmin edən binalar, muzeylər, kitabxana və
arxivlər və həmçinin, müharibə şəraitində mədəni irsin mühafizəsini təmin edən sığınacaqlar;
mədəni irsin toplandığı ərazilər;
qədim əlyazmalar, nadir çap işləri, səs, foto və film arxivləri də daxil olmaqla arxivlər;
bədii/incəsənət abidələri;
digər daşınar və daşınmaz mədəni irs (milli mədəni arxivlər, sualtı mədəni irs və Mədəniyyət
haqqında Qanunun 30.2-ci maddəsində göstərilən digər növ mədəni irs).
Mühafizə siyahısına digər mədəni irsin əlavə edilməsi, Fiziki və Hüquqi Şəxslər tərəfindən
İnzibati İcraat haqqında Qanunun 30.2-ci maddəsinə uyğun olaraq MTN tərəfindən həyata
keçirilir. Digər mədəni irsin siyahıya alınması MTN tərəfindən, dövlət yaxud yerli özünü-idarə
qurumları tərəfindən tələb/müraciət əsasında edilir. MTN, Fiziki və Hüquqi Şəxslər tərəfindən
İnzibati İcraat haqqında Qanunun 41,7-ci maddəsinə uyğun olaraq mədəni irsin yoxlama
ekspertizasını həyata keçirir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ
DÖVLƏT MÜHAFİZƏSİNDƏ OLAN DAŞINMAZ TARİXİ VƏ MƏDƏNİ ABİDƏ
PASPORT
İndeks: ________________
Azərbərpa Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb
1. Abidənin yerləşdiyi yer
1.1. İnzibati yerləşmə
1.2 Ölkə daxilində inzibati yerləşməsi (şəhər, rayon)
1.2.1Ünvan _________________________
1.2.2.Kartoqrafik yeri
X- koordinasiya
Y- koordinasiya
2. Abidənin adı və təqdimatı
2.1 Adı___________________________
2.2. Növü ______________________
2.3 İnventar nömrəsi ________
2.4 Qeydiyyat tarixi ________
2.5 Abidəni qeydiyyata salmış təşkilatın adı __________
2.6 Abidənin yerləşdiyi kompleksin yaxud tarixi şəhərin adı və qeydiyyat nömrəsi
2.7 Arxiv sənədlərinin qeydiyyat nömrəsi (qrafika, yazılı-biblioqrafik materiallar, fotolar)
_____
2.8 Abidənin içərisindəki əlavə binaların və daşına bilən abidələrin qeydiyyat nömrəsi
______
2.9. Abidənin ətrafında yerləşən arxeoloji abidələrin qeydiyyat nömrəsi
2.10 Abidənin ətrafında yerləşən memarlıq abidələrinin qeydiyyat nömrəsi
3. Funksional növü
3.1. İnşaat növü
3.2. Əhəmiyyət dərəcəsi
3.3. Tipoloji aidiyyatı
4. Abidənin inşaat tarixi
4.1 Periodu
4.2 Əsri
4.3 İnşaat ili
4.4.İnşaat növü
4.5 Əhəmiyyət dərəcəsi
4.6 Tipoloji aidiyyatı
5. Abidənin müasir dövrdə istifadə məqsədi
6. Turizm məqsədi ilə
Əlavələr
Ümumi fonun fotosu
7. Tarixi keçmişi
7.1 Abidənin orijinal görünüşünü dəyişmiş tikinti və söküntü işləri
7.2 Əlavə tikinti işləri
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7.3 Söküntülər
7.4 Təbii dağıntılar
7.5 Müharibə nəticəsində yaranan dağıntılar
8. Ölçü işləri
8.1 Ümumi xarakteristika
8.2 Arxa fon
8.3 İcraçı Mütəxəsislər
8.4 Müqavilə ilə çalışan Şirkət
ÇERTYOJLAR
9. Bərpa işləri
9.1 Ümumi xarakteristika
9.2 Tarixlər
9.3 İcraçı Mütəxəssislər
9.4 Müqavilə ilə çalışan Şirkət
9.5 Səhifələrin ümumi sayı
9.6 Abidə üzərində aparılan digər işlər
9.7 Bərpa işləri
10. Abidənin təsviri
10.1 Abidənin elmi-tarixi, incəsənət və sosaial əhəmiyəti
10.2 Əsas biblioqrafik, arxiv mənbələri və epiqrafik materiallar
11. Abidənin texniki göstəriciləri
- Binanın
-özülü
Divarlar
- Örtük
- Döşəmələr
- Tavanlar
- Fasadların
-bəzədilməsi
Interyer
- Divar boyası
-Heykəltaraşlıq
Aparılan
işləri
incəsənət
işləri
12. Mühafizə
sistemi

Material
Daş
Əhəng daşı
Əhəng daşı
Əhəng daşı
Əhəng daşı
Əhəng daşı
Əhəng daşı

Vəziyyət
Yaxşı
Yaxşı
Yaxşı
Yaxşı
Yaxşı
Yaxşı
Yaxşı

12.1 Mühafizə və tənzimləmə zonaları
12.2 Mühafizə zonası sənədinin indeksi, adı, nömrəsi və tarixi
Pasportun buraxılış tarixi ________
Pasport kim tərəfindən verilib ________
Direktor
Baş memar
Pasport kim tərəfindən təsdiq edilib _______

Daşınar mədəni irsin qeydiyyatına gəldikdə, bu, Prezidentin “Daşınar Əmlakın Rəsmi Reyestrləri
haqqında Qayda – Reyestrlərin yaradılması və aparılması” barədə 564 saylı, 2007-ci il 11 aprel
tarixli Sərəncamına uyğun olaraq həyata keçirilir - http://e-qanun.az/framework/12971
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Muzeylərin qeydiyyatı üçün texniki prosedurlar və formalar, Azərbaycan Respblikasında Muzey
Əşyalarının və Muzey Kolleksiyalarının Qeydiyyatı və Mühafizəsinə dair Təlimatlara əsasən
tənzimlənir və bu sənəd, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazırliyinin 739
saylı, 2007-ci il 12 sentyabr tarixli əmrinə, Mədəniyyət haqqında Qanuna (06.02.1998), Muzeylər
haqqında Qanuna (24.03.2000), Azərbaycanda Muzey Əməliyyatlarının Təkmilləşdirilməsinə
dair Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına (06.03.2007) uyğun
olaraq hazırlanmışdır.

1.5 Muzey sahəsinin müasirləşdirilməsi
Muzeylər haqqında Qanuna əsasən, (8-ci maddə), Azərbaycanda dövlət mülkiyyətində olan,
bələdiyyələrin mülkiyyətində olan və özəl muzeylər vardır. Bələdiyyələr və özəl
müəssisələr/şəxslər, öz fərdi muzeylərini təsis edə və bunu, hüquqi şəxs kimi müvafiq qurumun
üzərinə qeydiyyata sala bilərlər (kommersiya tipli hüquqi şəxslər üçün qeydiyyat qurumu
Vergilər Nazirliyi və qeyri-kommersiya təşkilatları üçün isə Ədliyyə Nazirliyidir). Qeydiyyatlara
əsasən, ölkədə bələdiyyə muzeyləri yoxdur. Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, dövlət
muzeylərinin ümumi sayı 234 olmaqla tarix (76), memorial (41), diyarşünaslıq (67), incəsənət
(39) və digər 11 muzeydən ibarətdir. Dövlət muzeyləri bir qayda olaraq MTN-ə aiddir (220),
lakin bəzi mühüm muzeylər Milli Elmlər Akademiyasına (4 – Təbiət Tarixi Muzeyi, Milli
Azərbaycan Tarix Muzeyi, N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, H.Cavidin
Memorial Muzeyi) və İçərişəhərə (2) aiddir. Həmçinin, Təhsil Nazirliyi (1), Səhiyyə Nazirliyi
(1), Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (1), Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (1), Daxili İşlər
Nazirliyi (1), Dövlət Neft Şirkəti (1) və Dənizkənarı Bulvar İdarəsi (Bayraq Muzeyi) öz
muzeylərinə malikdir.
Ölkədə 2 qeyri-dövlət muzeyi var: Miniatür Kitab Muzeyi və Müasir İncəsənət Muzeyi.

MTN-nin Regional
Mədəniyyət və Turizm
İdarələri
1
Bakı
2
Sumqayıt
3
Xaçmaz
4
İsmayıllı
5
Şəki
6
Kürdəmir
7
Ağstafa
8
Şəmkir
9
Gəncə
10 Bərdə
11 Ağcabədi
12 Ağdaş
13 Sabirabad
14 Biləsuvar
15 Masallı
16 Lənkaran
*Ümumi yekun

Mülkiyyət forması
Özəl
Dövlət əmlakı
sahibkar
34
2
15
11
13
18
10
12
9
16
9
11
11
8
10
8
8
203
2

Ümumi
36
15
11
13
18
10
12
9
16
9
11
11
8
10
8
8
205

* Muzeylerin ümumi sayına, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən muzeylərin
sayı daxil deyildir (28 muzey).
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Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayon və şəhərlərində
2015-ci ilin sonunda mövcud olan Muzeylər

İqtisadi və inzibati rayonlar və şəhərlər
Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhəri –ümumi
daxildir:
Binəqədi rayonu
Qaradağ rayonu
Xəzər rayonu
Səbayıl rayonu
Sabunçu rayonu
Suraxanı rayonu
Nərimanov rayonu
Nəsimi rayonu
Nizami rayonu
Xətai rayonu
Yasamal rayonu
Abşeron iqtisadi rayonu–ümumi
daxildir:
Xızı rayonu
Abşeron rayonu
Sumqayıt şəhəri
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu– ümumi
daxildir:
Gəncə şəhəri
Qazax rayonu
Ağstafa rayonu
Tovuz rayonu
Şəmkir rayonu
Gədəbəy rayonu
Daşkəsən rayonu
Samux rayonu
Göygöl rayonu
Goranboy rayonu
Naftalan şəhəri
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu– ümumi
daxildir:
Balakən rayonu
Zaqatala rayonu
Qax rayonu
Şəki şəhəri
Oğuz rayonu

Muzey
lərin
sayı

Muzey
ziyarətçilə
rinin sayı,
min adam

234
35

2577.5
507.1

1
2
18
2
1
1
1
9
7

22.2
1.2
352.3
12.6
45.6
0.0
10.5
62.7
42.1

3
2
2
35

9.5
25.1
7.5
303.6

7
4
4
4
3
1
3
1
2
4
2
21

80.9
24.9
28.7
18.3
23.2
10.6
19.5
14.5
30.0
12.3
40.7
178.4

2
3
4
7
2

13.1
29.7
55.0
40.7
2.9
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Gəbələ rayonu
Lənkaran iqtisadi rayonu–ümumi
daxildir:
Astara rayonu
Lənkaran şəhəri
Lerik rayonu
Yardımlı rayonu
Masallı rayonu
Cəlilabad rayonu
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu–ümumi
daxildir:
Qusar rayonu
Xaçmaz rayonu
Quba rayonu
Şabran rayonu
Siyəzən rayonu
Aran iqtisadi rayonu–ümumi
daxildir:
Göyçay rayonu
Beyləqan rayonu
Ağcabədi rayonu
Bərdə rayonu
Neftçala rayonu
Biləsuvar rayonu
Səlyan rayonu
Yevlax rayonu
Mingəçevir şəhəri
Ağdaş rayonu
Ucar rayonu
Zərdab rayonu
Kürdəmir rayonu
İmişli rayonu
Saatlı rayonu
Sabirabad rayonu
Hacıqabul rayonu
Şirvan şəhəri
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu –ümumi
daxildir:
Cəbrayıl rayonu
Fuzuli rayonu
Ağdam rayonu
Tərtər rayonu
Xocalı rayonu
Şuşa rayonu
Xocavənd rayonu
Xankəndi şəhəri

3
16

37.0
224.7

3
4
1
2
3
3
11

30.4
97.5
3.3
26.8
29.7
37.0
124.5

3
2
2
3
1
46

15.5
28.8
58.3
12.5
9.4
592.6

3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
1
2
2
3
19

39.0
50.8
15.8
71.2
13.7
28.1
43.1
18.9
91.5
58.0
19.3
16.0
19.3
13.0
25.1
20.3
8.8
40.7
75.4

1
3
5
1
1
6
2

32.3
14.7
11.2
11.0
6.2
0.0
0.0
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Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu– ümumi
daxildir:
Kəlbəcər rayonu
Laçın rayonu
Qubadlı rayonu
Zəngilan rayonu
Dağlıq Şirvan iqtisadi raonu–ümumi
daxildir:
Qobustan rayonu
İsmayıllı rayonu
Ağsu rayonu
Şamaxı rayonu
Naxçıvan MR–ümumi
daxildir:
Naxçıvan şəhəri
Şərur rayonu
Babək rayonu
Ordubad rayonu
Culfa rayonu
Kəngərli rayonu
Şahbuz rayonu
Sədərək rayonu

6

38.1

1
3
1
1
10

1.8
24.4
3.5
8.4
100.3

1
3
2
4
28

16.0
35.5
28.7
20.1
390.7

13
2
2
5
1
2
2
1

313.0
16.6
17.6
12.2
6.8
5.9
13.4
5.2

Muzeylərin və ziyarətçilərin sayı
2012
Muzeylərin sayı–ümumi
daxildir:
Tarix
Memorial
Diyarşünaslıq
İncəsənət
Digər
Muzey ziyarətçilərinin sayı–
ümumi, min adam
daxildir:
Tarix
Memorial
Diyarşünaslıq
İncəsənət
Digər
Hər 1000 adam üzrə

2013

2014

2015

227

228

233

234

68
39
69
39
12
2083

73
39
66
39
11
2212

76
40
67
39
11
2531

76
41
67
39
11
2578

913
165
549
328
128
227

988
191
579
253
201
238

1390
203
519
280
139
269

1408
183
600
247
140
270
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1.5.1 Muzeylərin idarə olunması
Muzeylər, MTN tərəfindən maliyyə mənbələri ilə təmin edilir və Nazirlik (yaxud onun rayonlarda
muzeylər üzrə regional ofisləri) onların büdcəsinin quruluşunu, muzeylərin quruluşunu və işçi
heyətinin qrafikini (sayını və vəzifələrini) təsdiq edir. Nazirlik (regional ofislər), direktorun
tövsiyyəsinə əsasən (muzeylərin Əsasnaməsinə istinadən), direktoru və direktor müavinini, baş
kuratoru, baş mühasibi, Elmi (Muzey) Şuranın üzvlərini, Satınalma Komissiyasını və Ekspert
Komissiyasını (3 muzeydə) təyin edir.
MTN nəzarəti altında olan muzeylərin əsasnamələri, Nazirlik tərəfindən təsdiq edilir: tarixdiyarşünaslıq muzeylərinin Əsasnamə Modeli mövcuddur və bəzi iri muzeylərin, məsələn, Milli
İncəsənət Muzeyinin, Xalça Muzeyinin öz əsasnaməsi vardır.
Qanunvericilikdə, muzeylərin bələdiyyələrlə yaxud rayonlarla münasibətlərinə dair birbaşa
istinad yoxdur. Lakin, yerli icra hakimiyyəti/bələdiyyə bu ərazidə mədəni tədbirləri dəstəkləyə
bilər.
Muzeylərə, “Milli” yaxud “Akademik” statusu verilir və bu, ordakı işçi heyətinin məvacibinin
artımına təsir edir. Bu statusu əldə etmək üçün muzeylər MTN-ə müraciət edir və daha sonra
MTN, Maliyyə Nazirliyinin rəyi əsasında sənədləri son qərar üçün Nazirlər Kabinetinə göndərir.
Muzeylərin muxtariyyəti
Öz fərdi əsasnamələri olan muzeylər, digər muzeylərə nisbətən daha səlahiyyətlidirlər. Onlar bir
qayda olaraq, MTN-in maliyyə və inzibati nəzarəti olmaqla direktor tərəfindən müstəqil şəkildə
idarə edilirlər.
Muzeylər haqqında Qanunun 12-ci maddəsində muzeylərin hüquqları qeyd edilir: dövlət sirri
istisna olmaqla tarixi, mədəni, siyasi və sosaial tədbirləri (kolleksiyaları) sərgiləmək, bunun üçün
ayrılmış maliyyə mənbələrindən istifadə edərək yaxud öz gəliri hesabına öz kolleksiyalarını
genişləndirmək, çap materialları hazırlamaq və onları satmaq – özəl şirkətlər, muzey irsinin
dublikatını çıxartmağa görə qazandığı gəlirdən müəyən faiz ödəyirlər, çünki muzeylərin öz
kolleksiyaları üzərində müəlliflik hüquqları var. Muzeyin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş
gəlir, həmin muzeyin büdcəsinə əlavə ediləcəkdir.
Milli İncəsənət Muzeyinin Əsasnaməsinə əsasən, onun aşağıdakı hüquqları vardır:
1. Kolleksiyasına əlavə etmək məqsədilə yeni nümunələri satın almaq və bunun üçün ayrılmış
maliyyə mənbələrindən bu məqsədlə istifadə etmək;
2. Əcnəbi ölkələrin muzeyləri ilə əməkdaşlıq etmək;
3. Öz kolleksiyası üzərində müəlliflik hüquqlarının olması ilə bağlı bütün hüquqi və maliyyə
güzəştlərindən yaralanmaq, muzey layihələrini reallaşdırmaq və qrantlar almaq;
4. Sərgiləmək, təşviq etmək və satmaq üçün çap edilmiş işləri hazırlamaq, incəsənət əsərlərinin,
dekorativ incəsənət əsərlərinin və xalq sənəti əsərlərinin nümunələrini hazırlamaq, CD və DVD
formatda materiallar, suvenirlər hazırlamaq;
5. Muzeyin inzibati binasında (ərazisində) muzey mağazalarının açılması;
6. MTN-in icazəsin almaqla incəsənət, dekorativ incəsənət əsərlərinin və xalq sənəti ilə bağlı
festival və müsabiqələr təşkil etmək;
7. Muzey zallarını, qısa müddətlinə təqdimat, konsert, sərgi məqsədləri üçün icarəyə vermək;
8. Bərpa və bədii təyinatlı dizayn emalatxanaları, studioları, foto laboratoriyaları və digər xidmətlər
təşkil etmək;
9. Qarşılıqlı səmərə əldə etmək üçün assosiasiya, firma və holdinqlərlə əməkdaşlıq etmək;
10. Video və foto çəkilişi üçün şərait yaratmaq, muzeyin profilinə uyğun xidmətlər göstərmək;
11. Muzey əməliyyatları üçün qurğu ya əraziləri icarəyə götürmək yaxud almaq;
12. Sərgiləri, elmi konferensiyaları, seminar və müsabiqələri, təqdimatları və digər növ tədbirləri
təşkil etmək.
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Rəhbər orqanlar
Dövlət muzeylərinin rəhbər orqanları: a) Direktor b) Elmi Şura c) Satınalma Komitəsidir.
o
o
o
o
-

o
o
o
o
o
o
o
o
-

Direktor muzeyin səmərəli idarə olunmasına rəhbərlik edir və bunlara görə cavabdehdir:
Muzey heyətini işə götürmək, işçilər arasında vəzifə bölgüsünü təyin etmək;
Qanuna müvafiq olaraq əmr və sərəncamlar imzalamaq, muzeyin və şöbələrinin iş planını
təsdiqləmək;
Muzeyi təmsil etmək, onun iqtisadi fəaliyyətinə rəhbərlik etmək.
Elmi Şura (Təbiət Tarixi Muzeyinin Əsasnaməsi), Direktora məsləhətverici qurumdur və
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, MTN və Bakı Dövlət Universitetini təmsil edən muzey
alimləri və mütəxəssislərindən ibarətdir. Şuranın üzvləri Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət
Heyəti tərəfindən təyin edilir. Elmi Şura bunlara görə cavabdehdir:
Muzeyin elmi fəaliyyətinə və maliyyə mənbələrindən istifadəsinə nəzarət edir;
Muzeyin məsrəflərinin əsas istiqamətlərini, məsrəflərin illik qrafikini müzakirə edir və öz rəyini
bildirir;
Muzeyin illik işini və elmi tədqiqatlar planını müzakirə edir və öz rəyini bildirir;
Muzeyin fəaliyyəti barədə Direktorun illik hesabatını müzakirə edir;
Beynəlxalq elmi əməkdaşlığın maliyyə/təminat planını müzakirə edir;
Görülmüş işlər barədə Direktorun/departamentin hesabatını təsdiqləyir;
Dərc olunacaq kitab və jurnalları müzakirə edir.
Satınalma Komitəsi departamentlərin rəhbərlərindən, alimlərdən və bərpaçılardan təşkil olunub.
Komitə əsasən, muzeylər tərəfindən alınan/qəbul edilən mədəniyyət nümunələrinin
dəyərləndirilməsinə görə cavabdehdir.
Bundan başqa, muzeylərin quruluşu bir-birindən fərqlənir: kiçik muzeylərdə yalnız direktor, baş
kurator, baş mühasib, və s. kimi vəzifələr olur, amma iri muzeylərdə isə bir neçə department olur
(aşağıda Milli İncəsənət Muzeyinin quruluşu verilmişdir).

Direktor
Satınalma
Komissiyası

Elmi Şura

Mühasibatlıq
(baş mühasib
direktorun
müavinidir)

Departmentlər

Kolleksiya

Bərpa

Tədbirlər

Elmi
tədqiqat

Yeniliklər

Sərgi

Dizayn

Beyn.
Əlaqələr

1.5.2 Özəl sektor nümunələri ilə əməkdaşlıq üçün hüquqi prosedurlar: ianələrin qəbul
edilməsi imkanları, iqtisadi dəyərin artırılması təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi
Özəl sektorla iş proseduru, qanunvericilikdə birbaşa qeyd edilməyib. Lakin, muzeylər özəl
müəssisələr ilə əməkdaşlıq edə və qrantlat/ianələr qəbul edə bilərlər (Milli İncəsənət Muzeyinin
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Əsasnaməsində qeyd edildiyi kimi və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar Qrantlar
haqqında Qanuna (3-cü maddə) əsasən qrantlar ala bilərlər).
Qrantın alınması üçün donor ilə razılaşma imzalanmalıdır və bu saziş, Ədliyyə Nazirliyində
qeydiyyatdan keçirilməlidir. Muzeylər tərəfindən ianələrin qəbulu, hansısa dövlət qurumunu bu
barədə xəbərdar etmədən baş verə bilər, belə ki, Ədliyyə Nazirliyini və Maliyyə Nazirliyini
xəbərdar etmənin xüsusi proseduru yalnız QHT-lərdən alınan ianələrə aiddir.
Dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən təşkilatların gəliri (sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən
mənfəət istisna olmaqla), vergiyə cəlb edilmir (Vergi Məcəlləsi, 106.1.4-cü maddə). Beləliklə də
muzeylər, aldıqları qrant yaxud ianələrə görə hansısa vergi ödəməyəcəklər.

1.6 Kitabxanaların və əlaqədar məlumat təminatı bazalarının müasirləşdirilməsi
Kitabxanalar haqqında Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən, Azərbaycanda dövlət və qeyri-dövlət
kitabxanaları mövcuddur.
Dövlət kitabxanalarına bunlar daxildir: 1) Milli Kitabxana; 2) Naxçıvan Muxtar Respublikasının
dövlət kitabxanaları; 3) şəhər, rayon, qəsəbə, kənd kitabxanaları (elmi, ixtisaslaşdırılmış
kitabxanalar və gənclər, uşaqlar və ya gözdən əlil olanlar üçün və s. kitabxanalar), onların filialları
və kitabxanaların mərkəzləşdirilmiş sistemləri; 4) elmin xüsusi sahəsində ixtisaslaşmış ölkə
əhəmiyətli kitabxanalar; 5) dövlət qurumlarına və təşkilatlara məxsus kitabxanalar; 6) Milli
Elmlər Akademiyasının əsas kitabxanası və onun filialları; 7) Dövlət universitetlərinin
kitabxanaları (məktəblər, kolleclər və s.). 2015-ci ildə ictimai kitabxanaların ümumi sayı 3242
olmuşdur (məlumat Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən qeyd edilmişdir).
Qeyri-dövlət kitabxanalarına bunlar daxildir: 1) bələdiyyə kitabxanaları; 2) ictimai birliklərin
kitabxanaları; 3) özəl kitabxanalar; 4) əcnəbi hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan
qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş kitabxanalar.

1.6.1 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və digər qurumlar ilə əlaqələr və kitabxanaların
hüquqları
Kitabxanalar, maliyyə və inzibati cəhətdən MTN-dən asılıdırlar. Nazirlik, onlar üçün maliyyə
mənbəyi ayırır və direktorlar, MTN-in icazəsi əsasında regional mədəniyyət və turizm idarələri
tərəfindən təyin edilir.
Yalnız Milli Kitabxana, Nazirlər Kabineti tərəfindən 2000-ci il 6 mart tarixində təsdiq edilmiş
statusa malikdir və Respublika Gənclər Kitabxanası və Gözdən Əlillər üçün Respublika
Kitabxanasının əsasnamələri ilə bağlı layihələr, Nazirlik tərəfindən təsdiq edilməsi üçün hələki
hazırlanmaqdadır.
Kitabxanalar haqqında Qanunun 21-ci maddəsində kitabxanaların hüquqları qeyd edilib:
-

Məqsəd və vəzifələrini yerinə yetirmək üçün vasitə və üsulları təyin etmək;
Kitabxana kolleksiyasını zənginləşdirmək üçün mənbələr tapmaq;
Vaxtı keçmiş və lazımsız kitabları kolleksiyadan çıxartmaq;
Kitabxanalara yaxud onların kolleksiyalarına dəymiş ziyana görə təzminat tələb etmək;
Kitabxana cəmiyyətlərində iştirak etmək;
Beynəlxalq kitabxana təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək.
Qanunvericilikdə, kitabxanaların bələdiyyələrlə yaxud rayonlarla münasibətlərinə dair birbaşa
istinad yoxdur. Lakin, yerli icra hakimiyyəti/bələdiyyə bu ərazidə mədəni tədbirləri dəstəkləyə
bilər.
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1.6.2 Kitabxanaların maliyyələşdirilməsi, ianələrin qəbul edilməsi imkanları, iqtisadi
dəyərin artırılması təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi
Dövlət kitabxanaları, dövlət büdcəsi və digər qanuni mənbələr hesabına maliyyələşirlər (Qanunun
27-ci maddəsi). Bundan əlavə, kitabxanalar iqtisadi fəaliyyətlə məşğul ola bilər/əsasnamələrində
göstərildiyi formada pullu xidmətlər göstərə bilər və kitabxanalara dəstək olmaq məqsədilə,
büdcəsi təsisçilərin pul vəsaitləri, lotereyalardan qazanılan gəlirlər və xüsusi məqsədlə təşkil
edilən digər kommersiya tədbirləri hesabına formalaşan dövlət və qeyri-dövlət fondları təşkil
edilə bilərlər (Qanunun 28-31-ci maddələri).
Qanunda, ianələrin qəbulu ilə bağlı müddəa yoxdur, lakin Milli Kitabxananın Əsasnaməsinin 6.2ci maddəsində bildirilir ki, kitabxana fiziki və hüquqi şəxslərdən maliyyə dəstəyi qəbul edə bilər
və bu hal, digər kitabxanalara da tətbiq edilə bilər.

1.6.3 Elektronlaşdırma sistemləri
Milli Kitabxana, kitabları onlayn rejimdə axtarıb tapmağa və oxumağa imkan verən elektron
səhifəyə malikdir. Keçidlər aşağıda verilib:
Milli Kitabxananın Elektron Səhifəsi
Rəqəmsal Kataloq
Bundan əlavə, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Portalı var ki, bu da ölkədəki bütün kitabxanaları
əhatə edir və lazımi kitabları axtarmağa və onları, olduqları kitabxanada tapmağa imkan yaradır.
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

1.7 Qeyri-maddi mədəni irsin mühafizəsi, şəhər (rayon) mədəniyyət klublarının mövcud
kadrlarından istifadə edilməsi
Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin qorunmasına, bərpasına və
dəstəklənməsinə xüsusi önəm verir və diqqət ayırır. Bura, diyarşünaslıq (adət və ənənələr,
mərasim və festivallar, rəmzlər və tapmacalar), milli folklor (musiqi və rəqslər, şifahi ədəbiyyat
nümunələri, oyunlar və tamaşalar), sənətkarlıq (ənənəvi tətbiqi, vizual və dekorativ sənətlər)
daxildir. Həqiqətən də, 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası YUNESKO təşkilatına
qoşulmuşdur və Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə YUNESKO-nun Hökumətlərarası
Komitəsinin Üzvü seçilmişdir. Hökumətlərarası Komitənin səkkizinci sessiyası 2013-cü ilin
dekabr ayında Bakıda keçirilmişdir.
Aşağıdakı məsələlər hələ də öz vacibliyini qoruyur:
-

qeyri-maddi mədəni irsin inventarlaşdırılması;
azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinə nəzarət etmək;
hüquqi, inzibati, maliyyə, işçi heyəti, infrastruktur və beynəlxalq mexanizmləri təmin etmək.

1.7.1 Qeyri-maddi mədəni irs üçün Azərbaycanın hüquqi və tənzimləyici bazası

Hal-hazırda, ölkədə bu məsələ bir neçə hüquqi vasitə ilə tənzimlənir:
1) Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il tarixli Qanunu
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•

Maddə 1. Əsas anlayışlar
Qeyri-maddi mədəni irs –müəyyən şəxslər, qruplar yaxud cəmiyyətlər tərəfindən yaradıldığı
zaman istifadə edilmiş vasitələr, əşyalar, artefaktlar və mədəniyyət yerləri də daxil olmaqla, öz
mədəni irs nümunələri kimi qəbul edilən adətlər, təsəvvürlər, ifadələr, bilik və bacarıqlar.

•

Maddə 36. Qeyri-maddi mədəni irs
36.1. Qeyri-maddi mədəni irsnümunələri Azərbaycanda dövlət tərəfindən qorunur.
36.2. Qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin qorunması mədəni irsin fərqli aspektlərinin bərpası,
yəni müəyyənləşdirilməsi, sistemləşdirilməsi, qorunması, mühafizəsi, artırılması, nəsildən-nəslə
ötürülməsi ilə təmin edilir.
36.3. Mədəniyyət sahəsinin dövlət reyestr sisteminə daxil edilmiş qeyri-maddi mədəni irs
nümunələrinin qeydiyyatı qeyri-maddi mədəni irsin müəyyənləşdirilməsi, sistemləşdirilməsi və
təşviqi məqsədilə müvafiq icra orqanı tərəfindən həyata keçirilir.
36.4. Qeyri-maddi mədəni irsə aşağıdakılar daxildir:
36.4.1. etnoqrafiya (adət və ənənələr, bayram və tədbirlər, tarixi rəmz nümunələri və miflər);
36.4.2. folklor (tamaşa, musiqi və rəqslər, şifahi xalq ədəbiyyatı, oyunlar);
36.4.3. sənətkarlıq (tətbiqi sənət, ənənəvi dekorativ incəsənət, milli incəsənət).

2) Azərbaycan Folklor Nümunələrinin Hüquqi Qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının
2003-cü il tarixli Qanunu
•

Maddə 1.Əsas Anlayışlar
1.0 Bu Qanunda istifadə edilən əsas anlayışlar aşağıdakı mənanı verir:

1.0.1

•

Azərbaycan folklor nümunələri (bundan sonra “folklor nümunələri”adlandrılacaq) – şifahi
formada yaradılmış olan söz sənət nümunələri, xalq musiqisi, oyunlar və rəqslər, xalq sənətkarlıq
nümunələri və tətbiqi sənət nümunələri (maddi formada mövcud olan və olmayan) və həmçinin
Azərbaycan xalqı, onun ayrıca nümayəndələri tərəfindən yaradılan və qorunan, ənənəvi
incəsənət dəyərlərini, dünya görüşünü, ümid və arzularını, Azərbaycan xalqının mədəni irsinin
xarakterik cəhətlərini əks etdirən xalq nümunələri;
Maddə 2. Qorunan folklor nümunələri
2.1.1 Bu Qanun ilə qorunan folklor nümunələri, xalq yaradıcılığının məhsulu olan əsərlərdən,
bədii xalq sənətkarlığı və tətbiqi incəsənət nümunələrindən ibarət olan aşağıdakı işlərdir:
2.1.2 Əmək, mərasim və uşaq folkloru nümunələri, bədii şifahi yaradıcılıq işlərinə aid olan miflər,
əfsanələr, rəvayətlər, nağıllar, əfsanələr, lətifələr, xalq dramları, atalar sözləri, məsəllər,
tapmacalar, xalq və aşıq poeziyası işləri, bayatı və digər şifahi incəsənət əsərləri;
2.1.3 Xalq mahnıları, rəqs melodiyaları, aşıq havaları, muğam-dəstgahları, zərbi-muğamlar,
təsniflər, peşəkar xalq musiqisinə aid mahnılar və xalq musiqisinin digər əsərləri;
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2.1.4 Xalq rəqsləri, yallı, oyunlar, mərasim və bayramlar və digər fəaliyyət növləri;
2.1.5 Qrafik sənət-şəkilləri, şəkillər, kölgə rəsmləri, döymə və oyma işləri, heykəltəraşlıq,
keramika, saxsı, mozaika, metal məmulatları, mis və bürünc nümunələr, ipəkçilik, xalçaçılıq, misdöymə, zərgərlik əsərləri, dəri, tikmə, zənbilhörmə, xalçalar, dekorativ naxışlar, geyim və
ornamentlər, butalar, musiqi alətləri, xarratlıq, memarlıq işləri və bu cür digər əsərləri kimi
folklor nümunələri də daxil olmaqla qeyri-maddi tətbiqi sənət və xalq sənətkarlığı nümunələri.
2.1.6 Bu Qanunun 2.1-ci maddəsində göstərilmiş qorunan folklor nümunələrinin yaranması
zamanla və məkanla məhdudlaşmamalıdır, yeni yaradılmış folklor nümunələri qorunan irs
sıralarına əlavə edilməlidir və onların hüquqi mühafizəsi daha az müddət olacaq.

1.7.2 Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması statusu
2003-cü ildə Konvensiya qəbul edilməzdən öncə, əqli mülkiyyətin mühafizəsinin ayrılmaz bir
hissəsi kimi folklor nümunələrinin hüquqi qorunmasının, istifadəsinin və mühafizəsinin
tənzimlənməsi məqsədilə “Azərbaycanın Folklor Nümunələrinin Hüquqi Qorunması” haqqında
qanun qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tərkibində olan Mədəni Siyasət
Departamentinin Qeyri-Maddi İrs Bölməsi Azərbaycanda sənədləşmə və inventarlaşdırma
işlərinə görə cavabdehdir. Bölmə verilənlər bazası tərtib edib. Bölmə həmçinin, Azərbaycanın
Qeyri-Maddi Mədəni İrs Elementlərinin Dövlət Reyestrini tənzimləyən Qeyri-Maddi Mədəni
İrsin Müəyənləşdirilməsi və İnventarlaşdırılması üzrə Heyətin (2009-cu ildə təsis edilmişdir) işini
təşkil edir. Reyestr hal-hazırda 73 elementdən ibarətdir. “Qeyri-maddi mədəni irsin hüquqi
qorunması, Dövlət Reyestrinin qeydiyyatı və saxlanılması üzrə təlimatlar” sənədi 2012-ci ildə
qəbul edilmişdir.
“Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Mühafizəsi üzrə Dövlət Proqramı (2011–2020)” təsdiq edilmişdir və
hazırda həyata keçirilməkdədir.
Qeyri-maddi mədəni irsin tədqiqatı Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnoqrafiya və
Folklor İnstitutu tərəfindən, ölkənin müxtəlif rayonlarında sahə səfərləri təşkil etməklə həyata
keçirilir.
YUNESKO-nun Reprezentativ Siyahısına, Azərbaycanı təmsil edən altı element daxil edilmşdir:
Azərbaycan Muğamı (2008); Azərbaycan Aşıq Sənəti (2009); Novruz (Hindistan, İran İslam
Respublikası, Qırğızıstan, Pakistan, Türkiyə və Özbəkistan ilə ümumi olan çoxmillətli bayram,
2009); Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti (2010); və Sənətkarlıq və Tar
–uzun boyunlu, simli musiqi alətində ifa sənəti (2012). 2014-cü ildə qeydiyyata alınmış sonuncu
element Ənənəvi incəsənət və Kəlağayı simvolizmidir. 2013-cü ildə qeydiyyata alınmış digər bir
element isə, Təcili Qorunma Siyahısına salınmış Çovqan – Azərbaycan Respublikasının, at
üzərində oynanılan ənənəvi Qarabağ oyun növüdür.

39

2. Avropa İttifaqı standartları
Aİ qaydaları, göstərişləri, siyasət tövsiyyələri.

Bu fəsildə, Azərbaycanın mədəniyyət sektorundakı islahatlar çərçivəsində tətbiq edilə biləcək
müvafiq Avropa İttifaqı təcrübələri təhlil edilir.
Bu bölmədə, təyin edilmiş prioritet sahələr üçün Aİ qaydalarının, göstərişlərinin və siyasət
tövsiyyələrinin bazası təqdim edilir. Aİ, mədəniyyət və mədəni irs sektorunda məhdud
qüvvəyə malikdir. Bu o deməkdir ki, müqavilələr çərçivəsində, mədəni irslə bağlı
səlahiyyətlər Üzv ölkələrə aiddir və Aİ-nın orqanları köməkçi tədbirlərin tərtibatı ilə
məhdudlaşıblar:
Buna baxmayaraq, bu sahə üzrə Aİ-nın bəzi qanunvericilik aktları işlənib hazırlanmışdır. İlkin
mənbələrə (Müqavilələrə) nəzərən, aşağıdakı maddələr qüvvədədir:
•

•

167-ci maddə (əvvəlki 151-ci və 128-ci maddələr) – Avropa İttifaqının Fəaliyyətinə dair
Müqavilə. "…adi qanunvericilik proseduruna uyğun olaraq fəaliyyət göstərən və daha sonra
Regionlar üzrə Komitələrin rəyini nəzərə alan Avropa Parlamenti və Avropa Şurası, Üzv
Dövlətlərin qanunlarının uyğunlaşdırılmasını istisna etmək şərtilə təşviq tədbirləri həyata
keçirməlidir…"
36-cı maddə (əvvəlki 95-ci maddə) – Avropa İttifaqı haqqında Müqavilə – Tarixi dəyəri olan
milli xəzinələrin (digərləri sırasında) qorunması tələb edildikdə, bu maddə, Üzv Dövlətlər üçün
direktivdən fərqli qaydalar sərgiləyir.
Digər tərəfdən, aşağıdakılar, Aİ-nın mədəni irsə birbaşa və dolayı təsiri olan ən uyğun
qanunvericilik aktlarıdır:

•

•
•
•
•
•

•
•
•

2013/743/AB – Horizon 2020 layihəsini həyata keçirən spesifik proqramın yaradılması barədə,
Şuranın 2013-cü il 3 dekabr tarixli Qərarı – Avropa İttifaqının Tədqiqat və İnnovasiya Çərçivə
Proqramı (2014-2020)
1295/2013/AB – Yaradıcı Avropa Proqramı (2014-2020) layihəsinin yaradılması barədə Avropa
Parlamentinin və Avropa Şurasının 2013-cü il 11 dekabr tarixli Nizamnaməsi
1352/2008/AŞ – Avropa Parlamentinin və Avropa Şurasının, Mədəniyyət Proqramını (20072013) yaradan 1855/2006/EC saylı Qərarında dəyişiklik edən 2008-ci il 16 dekabr tarixli Qərarı
1855/2006/AŞ – Mədəniyyət Proqramının yaradılması (2007-2013) barədə Avropa
Parlamentinin və Avropa Şurasının 2006-cı il 27 dekabr tarixli Qərarı
2011/711/AB – mədəniyyət materiallarının və rəqəmsal məlumatların elektronlaşdırılması və
onlayn baxımdan əlçatan olması barədə Komissiyanın 2011-ci il 27 oktyabr tarixli Tövsiyyəsi
2011/831/AB – Avropa İrs Etiketi üçün Avropa Birliyi hərəkatının Avropa qrupu üçün dörd
üzvün Şura tərəfindən təyin edilməsi üçün praktik və prosedur tərtibatları barədə Avropa
Şurasının 2011-ci il 1 dekabr tarixli Qərarı
1194/2011/AB – Avropa İrs Etiketi üçün Avropa İttifaqının fəaliyyətinin yaradılması barədə
Avropa Parlamentinin və Avropa Şurasının 2011-cı il 16 noyabr tarixli Qərarı
2010/238/AB – Mədəni İrs və Qlobal Dəyişikliklər: Avropa üçün yeni çağırış mövzusunda birgə
tədqiqat təşəbbüsü proqramı barədə Komissiyanın 2010-cu il 26 aprel tarixli Tövsiyyəsi:
2001/C73/04 – şəhər və kənd yerlərində memarlığın keyfiyyəti barədə Şuranın 2001-ci il 12
fevral tarixli Qətnaməsi
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•
•
•

94/C235/01 – mədəni irs sahəsində Cəmiyyətin fəaliyyət planının tərtibatı barədə Şuranın 1994cü il 17 iyun tarixli qərarları
86/C320/01 – Avropanın memarlıq irsinin qorunması mövzusunda 1986-cı il 13 noyabr tarixli
Şura çərçivəsində görüşmüş Mədəniyyət Məsələlərinə görə cavabdeh Nazirlərin Qətnaməsi
75/65/AİŞ – memarlıq və təbii irsin qorunması ilə bağlı Üzv Dövlətlər üçün Komissiyanın 1974cü il 20 dekabr tarixli Tövsiyyəsi
Avropa İttifaqı çərçivəsində, hər bir Üzv Dövlət öz mədəniyyət sektorunun siyasəti üçün
məsuliyyət daşıyır. Buna görə də, Aİ-nın rolu, milli mədəni siyasətlərin inkişafı üçün strateji
normativ-hüquqi baza təmin etmək, ümumi problemləri daha yaxşı həll edə bilmələri üçün ölkələr
arasındakı təcrübə və bacarıq mübadiləsini təşviq etməkdən ibarətdir. Bu sahədə Aİ-nın əsas
vasitələri aşağıdakılardır:

•

•

•

Yaradıcı Avropa Proqramı: Avropa İttifaqının, mədəniyyət və audio-vizual sektorlarına dəstək
məqsədi daşıyan normativ-hüquqi baza proqramıdır. Bu proqram, Avropanın mədəni və
yaradıcılıq sektorlarını dəstəkləmək üçün €1.46 milyard büdcəyə malikdir.
Koordinasiyanın Açıq Üsulu (KAÜ), Aİ Üzv Dövlətlərinin, mədəniyyət sahəsində Avropa
səviyyəsində əməkdaşlıq etmək üçün istifadə etdiyi asan, lakin strukturlaşdırılmış üsuldur. KAÜ
çərçivəsində, mədəniyyət nazirliklərindən və milli mədəniyyət institutlarından olan ekspertlər 18
ay ərzində 5-6 dəfə görüşürlər ki, Avropada geniş şəkildə paylaşılan qabaqcıl təcrübələri
mübadilə etsinlər və siyasət təlimatları yaxud metodik materiallar toplusu yaratsınlar. Şuranın
Mədəniyyət üzrə İş Planında, KAÜ tərəfindən hansı mövzulara diqqət yetirilməsi gərək olduğunu
Aİ Üzv Dövlətləri hər dörd ildən bir razılaşdırırlar. KAÜ, problemlər barədə ortaq anlayış yaradır
və onların həlli ilə bağlı konsesnsus qurmağa və onların praktiki tətbiqinə kömək edir. Aİ ölkələri
arasında qabaqcıl təcrübə mübadiləsi, normativ-hüquqi vasitələrin yoxluğunda belə, siyasətlərin
hazırlanmasının və həyata keçirilməsinin təkmilləşdirilməsinə təkan verir.
Aİ bu sahədə həmçinin, məxsusi ekspert qrupları, Komissiya tərəfindən çağırılan tematik
seminarlar, tədqiqatlar, Mədəniyyət Nazirlikləri və Xarici İşlər Nazirliklərindən olan rəsmilərin
qeyri-rəsmi görüşləri və iki ildən bir keçirilən Avropa Mədəniyyət Forumu kimi konfranslar kimi
digər tədbirlərə malikdir.
Hal-hazırda Aİ-nın, mədəniyyət siyasəti sahəsindəki hüquqi-normativ bazası əsasən aşağıdakı
sənədlərə uyğun olaraq müəyyən edilir:

-

-

o
o
o
o

Mədəni müxtəlifliyi təşviq etmək, mədəni irsi qorumaq, mədəniyyət sahəsindəki peşəkarların
çevik fəaliyyətinə çətinlik yaradan maneələri asanlaşdırmaq və Aİ ərazilərində inkişafın
stimullaşdırılması və iş yerlərinin artımına mədəni və yaradıcılıq sənayelərinin töhfəsini
dəstəkləmək məqsədilə Şura tərəfindən 2007-ci ildə tərtib edilmiş Avropanın Mədəniyyət
Gündəliyi
Avropa parlamentinin 2015-ci il tarixli “Avropa üçün mədəni irsə kompleks yanaşma
istiqamətində” qətnaməsi
Aİ-nın Mədəniyyət Nazirləri tərəfindən 2014-cü il dekabr ayında qəbul edilmiş cari 2015-18
Mədəniyyət üzrə İş Planı, mədəniyyət sahəsində siyasətlərin tərtib edilməsi istiqamətində
Avropa əməkdaşlığı üçün dörd əsas prioriteti müəyyən edir:
Əlçatan və inkluziv mədəniyyət
Mədəni irs
Mədəni və yaradıcı sektorlar: yaradıcı iqtisadiyyat və innovasiya
Mədəni müxtəlifliyin, Aİ-nın xarici əlaqələrində mədəniyyətin və çevik fəaliyyətin təşviqi
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Bu siyasət sənədləri və yuxarıda qeyd edilmiş vasitələrlə inkişaf etdirilmiş biliklər, Avropanın
mədəni sektordakı siyasətlərinin gələcək inkişafında həll edilməli olan çoxlu sayda mövzuları
müəyyən etmişdir.

İrsin özünün davamlılığı, Aİ siyasətində iqtisadi və sosial inkişaf
Aİ-nın mədəniyyət sektorunda olan siyasətlərin əsas məqsədi, Avropa parlamentinin “Avropa
üçün mədəni irsə kompleks yanaşma istiqamətində” qətnaməsinə əsasən bu günün mədəni irsi
üçün vacib olduğu təyin edilmiş iki mühüm məsələni həll edə bilmələri məqsdilə Üzv Dövlətləri
dəstəkləməyə yönəlmişdir.
Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, maliyyə baxımından irsi dayanıqlı etmək üçün mədəniyyət
sahəsində siyasətlər səy göstərməlidir və bunun, iqtisadi və sosial inkişafın aparıcı faktoruna
çevrilməsinə imkan yaratmalıdırlar. Davam etməkdə olan borc böhranı üzündən ya da əksər Aİ
qonşularının əsas gəlir mənbəyi sayılan neft məhsullarının qiymətinin aşağı düşməsi səbəbindən
Aİ-dakı bir çox ölkələr və onların qonşuları, yüksələn büdcə məhdudiyyətləri dövrü yaşayırlar.
Buna görə də, mədəniyyət sektoru üçün nəzərdə tutulumuş dövlət maliyyə mənbələri getdikcə
daha da yığcam və məhdud olur. Eyni zamanda, mədəniyyət sektoru asanlıqla maliyyə
dayanıqlığına nail ola bilər və hətta inkişafın aparıcı faktoruna çevrilə bilər. Müxtəlif ölçülərin
(mədəni, fiziki, rəqəmsal, ətraf mühit və sosial faktorlar) və əlaqəli xidmətlər axınının
funksiyasını əks etdirən mədəniyyətin dəyərini hesablamaq çətindir və beləliklə də, onun
vacibliyi barədə yalnız təxmini hesablamalar aparmaq olar.
Lakin mədəni irsin dəyərini, dayanıqlı inkişaf üçün aparıcı faktor kimi təyin edən 2013-cü ilin
Hançjou Bəyannaməsində vurğulandığı kimi, mədəniyyətin iqtisadi inkişafın aparıcı faktoru ola
biləcəyi faktı Aİ tərəfindən yaxşı başa düşülür və vurğulanır.
Avropa Komissiyası hesablamışdır ki, “Mədəni irs digər iqtisadi sektorlar üzərində yayılma
təsirinə malikdir. [...]. 2013-cü ildə, Aİ-nın 52%-əhalisi öz ölkəsində ən azı bir tarixi abidəni
yaxud ərazini və 37%-i isə muzey yaxud qalereyanı ziyarət etmişdir və 19% əhali isə Aİ-nın digər
ölkəsində olan tarixi abidəni yaxud ərazini ziyarət edib. Beləliklə də mədəni irs şəhər və
regionların inkişafına, əlavə imkanlar və turistlərin cəlb edilməsinə kömək edə bilər.
Ona görə də, həm mədəni irsin dayanıqlığını təmin etmək baxımından və həm də iqtisadiyyatın
müasir dövrdəki asta inkişafına nəzərəçarpan töhvə vermək baxımından mühüm sayılan hər bir
şey, mədəniyyət sektorunun iqtisadi potensialının açılmasına yönəlmiş siyasətin həyata
keçirilməsi üçün həlledici qüvvəyə malikdir.
İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, mədəniyyət siyasətləri mədəniyyəti əhali üçün daha çox əlçatan
etməlidir. Əhalinin mədəniyyət sahəsində iştirakına dair əldə olan statistik məlumatlar onu
göstərir ki, Aİ-da əhalinin nəzərəçarpan sayda hissəsi, kinoteatrlara getmək yaxud kitab oxumaq
kimi mühüm mədəni fəaliyyət növlərində hələ də iştirak etmirlər. Muzeylərin ziyarəti kimi
fəaliyyətlər üçün iştirak faizi daha aşağıdır və nisbətən məhrumiyyətli şəraitdə yaşayanlar (gəlir
və savad səviyyəsi baxımından), ali təhsil və daha yüksək gəlir sahibləri ilə müqayisədə belə
fəaliyyətlərdə daha az iştirak edirlər. Fərqli səbəblərdən dolayı, bu vəziyyət optimal hesab
edilmir.
İlk növbədə, bu təcili narahatlıq onunla bağlıdır ki, dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə mümkün
qədər daha geniş əhali seqmentini əhatə edə bilsin. Mədəniyyət dövlət tərəfindən göstərilən bir
xidmət kimi dəstəklənir və mədəniyyətin əlçatan olmasının təmin edilməsi və əhalinin mədəni
fəaliyyətlərdə iştirakı onu göstərir ki, keyfiyyətli xidmət təqdim edilir.
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İkincisi, mədəniyyət müsbət elementdir, çünki təcrid olunma hallarını aradan qaldırmaqla, özünüifadə üçün şərait yaratmaqla, emosiyalar mübadiləsini dəstəkləməklə və “ruhu” material
yoxluqları aradan qaldırmağa istiqamətlənmiş ölçülərə yönləndirməklə sosial inteqrasiyaya təkan
verir. Göstəricilərdən də məlum olduğu kimi, mədəni həyatda iştirak insanın psixoloji baxımdan
vəziyyətinə ciddi təsir qüvvəsinə malikdir.
Həmçinin, mədəni baxımdan maarifləndirilmiş olmaq və özünü ifadə etmək, məsələn mədəni
irsin dəyərləndirilməsi və həmçinin ideyaların, təcrübə və emosiyaların müxtəlif vasitələrlə
yaradıcı formada ifadə edilməsi - müasir dövrümüzdəki cəmiyyətdə aparıcı rola malik olmaq
üçün savadlı olmaq, saymağı bacarmaq, rəqəmsal sahədə biliklərə malik olmaq qədər ən mühüm
məsələdir və bütün başqa sahələrlə yaxından əlaqəlidir. Bunların əldə edilməsinin hamı
tərəfindən dəstəklənməsi, təhsilin öz məqsədinə çatmasının təmin edilməsi üçün mühüm məna
kəsb edir: özünü təsdiq edə bilməsi və inkişaf etdirməsi üçün hər bir kəsi lazımi mənbələrlə təmin
etmək, sosial inteqrasiya, fəal vətəndaş mövqeyi və məşgulluq.
Bu baxımdan, iqtisadi inkişaf üçün vacib olan bacarıq və səriştələrin cəmiyyətin üzvləri arasında
müvafiq şəkildə yayılmasının təmin edilməsi üçün mədəniyyətin əlçatan olması həlledici rol
oynayır.
Mədəniyyət siyasətlərinə kompleks yanaşma
Aİ yuxarıda qeyd edilmiş tapşırığı həll etmək üsulunu müəyyən etmişdir. Bu, dəstəyə kompleks
yanaşmanın qəbul edilməsindən, mədəni irsin möhkəmləndirilməsindən və inkişaf
etdirilməsindən ibarətdir. Kompleks yanaşma mədəni irslə bağlı qanunvericilik üçün normativhüquqi bazanın yaradılmasından ibarətdir və bu baza, saxlama və qoruma ilə məhdudlaşmır, daha
çox işə bütün sektorlar baxımından və rahat formada yanaşmanı təyin edir və mədəni irslə əlaqəsi
olan müxtəlif siyasət sahələri arasındakı əməkdaşlığı təkmilləşdirir.
Avropa Komissiyası vurğulayır ki, həmçinin mədəni irs sektoru da idarəetmə və biznes modelləri
qəbul etməli və yeni peşəkar bacarıqları inkişaf etdirməlidir. Bunu, dövlət qurumları ilə bir dəfə
üçün nəzərdə tutulmuş, məhdud müdaxilə tədbirləri vasitəsilə deyil, mədəni irsin iqtisadi dəyərini
artırmaqla və qorumaqla onu, daha geniş və uzun müddətli inkişaf planlarının bir hissəsinə
çevirməklə tətbiq etməlidir. Həqiqətən də, konservasiya fəaliyyəti daha çox bütün mədəni
landşaftın qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə yönəlib, nəinki təcrid olunmuş sahənin
qorunmasına. Həmçinin konservasiya fəaliyyəti daha çox insanlara doğru meyillilik göstərir.
Köhnə yanaşma üsulları, mədəni irsi gündəlik həyatdan təcrid etməklə onu qorumağa meyl edirdi.
Yeni yanaşma üsulları isə, mədəni irsi bütövlüklə yerli ictimaiyyətin bir hissəsinə çevirməyi
nəzərdə tutur. Ərazilərə ikinci həyat verilir ki, burada DÖST əlaqələri çərçivəsində özəl
tərəfdaşların cəlb edilməsi məsələsi də təhlil edilməlidir.
Ümumiyyətlə, iqtisadi və maliyyə dayanıqlığını dəstəkləmək və mədəni irsi geniş şəkildə əlçatan
etmək məqsədilə Aİ irsin idarə olunması və İT texnologiyalarının inteqrasiyasında özəl
tərədaşların yaxından iştirakına əsaslanan mədəni irsə kompleks yanaşmanı dəstəkləyir.
Xüsusilə, özəl və yerli tərəfdaşların cəlb edilməsi məsələsi, xüsusilə də qeyri-kommersiya
sektorlarından tərəfdaşların cəlb edilməsi, mədəni irsin idarə olunmasında həm mədəni irsin
əlçatanlığının təkmilləşdirilməsi və həm də onun maliyyə baxımından davamlılığı üçün mühüm
hesab edilir.
Aşağıdakı rəhbər prinsiplər Tvinninq Layihəsi tərəfindən təyin edilmiş məqsədlər üçün müəyyən
edilmişdir.
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2.1 Mədəniyyətin idarə olunmasında müasir üsulların tətbiq edilməsi–yerli özünü-idarə
qurumları ilə əməkdaşlıq
Azərbaycan üçün aşağıdakı tapşırıq müəyyən edilmişdir
Azərbaycan, mədəni irsin idarə olunması sahəsində, regionlarda inkişafın artırılması sahəsində
və daha geniş mədəni sektorun dövlət, regional, yerli, mülki, könüllü, müstəqil, sahibkarlıq, özəl
və kommersiya komponentləri arasında dinamik əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması sahəsində
özünün hüquqi bazasını və imkanlarını inkişaf etdirməlidir.
Hazırda Aİ-da, kompleks və hərtərəfli yanaşmaya əsaslanan idarəetmə modelləri tətbiq
edilməkdədir. Avropa parlamentinin son dövrdəki “Avropa üçün mədəni irsə kompleks
yanaşma istiqamətində” qətnaməsi, “«paylaşılan mənbə» meyarının təşviq edilməsi və yerli,
regional, milli və Avropa planları arasında əlaqəni gücləndirmək vasitəsilə mədəni irs sahəsində
birgə idarəetmənin yeni modellərinə” əsaslanan idarəetmə modelini nəzərdə tuturdu və Üzv
Dövlətlərinə müracit edərək, mədəni irslə bağlı fəaliyyət həyata keçirmək (konservasiya, bərpa,
qorunub saxlama, inkişaf və təşviq) məqsədilə icmaların cəlb edilməsi, ictimai təşkilatların,
qeyri-kommersiya təşkilatlarının və DÖST iştirakı kimi alternativ maliyyələşdirmə və idarəetmə
modellərini istifadə etmək imkanı verən hüquqi sənədlərin tərtib edilməsinə başlanmasını xahiş
edirdi.
Bu çağırış, Europa Nostra – ümumi Avropa assosiasiyalar federasiyası tərəfindən tərtib edilmiş
“Madrid Bəyannaməsi”-ni təkrarlayır. Bu bəyannamədə vurğulanır ki, “dövlət qurumları və
vətəndaş cəmiyyəti arasındakı yaxınlıq, Avropa mədəniyyəti və onun komponentləri üçün
xüsusilə səmərəli olmuşdur və vətəndaş cəmiyyəti həm assosiasiyalar və həm də ayrıca şəxslər
vasitəsilə təqdim edilmişdir. […] Beləliklə də qəbul etmək lazımdır ki, Mədəni İrsin idarə
olunmasında və yayılmasında sosial iştirak, hər ikisinin təkmilləşdirilməsi üçün səmərəlidir və
bu sahədə çoxlu sayda növbəti fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi üçün zəmin yaradır”.
Mədəni irsin idarə edilməsində iştirakın dəstəklənməsinə çağırış edilməsinin səbəbi yuxarıda
qeyd edilmiş tapşırıqları yerinə yetirməkdir: bir tərəfdən, mədəni irsin maliyyə baxımından
dayanıqlılığını yaxşılaşdırmaq və digər tərəfdən isə vətəndaşlar üçün mədəniyyətin əlçatan
olmasını asanlaşdırmaq.
“Birgə idarəetmə” anlayışı, aşağıda qeyd edilmiş hər iki sahədən olan vətəndaşların maksimum
səviyyədə iştirakına səbəb olur:
•
•

yerli icmaların üzvləri. Bu mənada, mədəni irs sahəsində qərarların qəbul edilməsi vətəndaşlara
ən yaxın dövlət qurumlarını təmsil edən yerli hakimiyyət orqanlarına qədər genişləndirilməlidir.
təşkilat üzvləri. Bu mənada, vətəndaşların qeyri-kommersiya sektorunda iştirakı, qeyrikommersiya təşkilatlarının və digər özəl sektor nümunələrinin, xüsusilə də şirkətlərin cəlb
edilməsi stimullaşdırılmalıdır.
Yerli hakimiyyət orqanlarına gəldikdə, onların mədəni irs siyasətlərinə cəlb edilməsi Aİ-da
əhəmiyyətli olmuş və müsbət təsirini göstərmişdir. Bir qayda olaraq, məhz onlar maddi mədəni
irsin qorunmasına görə ən çox məsuliyyət daşıyan hakimiyyət instansiyasıdır. Onların yerli ətraf
mühitlə olan əlaqəsini nəzərə alsaq, adətən məhz onların müəyyən bir sahədə mədəniyyətin
qorunması və təşviqinin dinamikası barədə bütöv anlayışa malik olduqlarını görərik.
Eyni zamanda, onların vətəndaşlara birbaşa təsiri olan sosial təminat xidmətlərin təqdim edilməsi,
təhsil və s. kimi digər siyasətlərdə iştirakı imkan yaradır ki, həm maddi və həm də qeyri-maddi
mədəni irs barədə dərin anlayışlarını daha da inkişaf etdirsinlər və kompleks yanaşma vasitəsilə
mədəniyyətin idarə edilməsi və qorunmasında dəyərli iştirakçılara çevrilsinlər.
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Bu səbəbdən, yerli hakimiyyət orqanları mədəni irs baxımından həm iştirakçı və həm də
səlahiyyətli şəxslər kimi nəzərə alına bilər, belə ki, mədəni irsin qorunması və əsasən də iqtisadi
dəyərinin artırılması üçün yerli iqtisadi normativ-hüquqi baza ilə güclü şəkildə bağlı olur, rahat
və müvafiq siyasətlərin müəyyən edilməsində yerli hakimiyyət orqanlarının üstünlüyünü
maksimum dərəcədə istifadə etmək olar.
Özəl sektorun iştirakına gəldikdə isə, Siqrid Van der Auvera və Annik Şramme tərəfindən
ümumiləşdirilmiş geniş elmi ədəbiyyat yayğın birgə idarəetmə prinsipinin tətbiqi ilə yanaşma
üsulunun, bu iki sektorda göstəricilərin yaxşılaşmasına təsir edə biləcəyi fikrini təsdiqləyir.
İqtisadi baxımdan, özəl sektor nümunələrinin iştirakı ümumiyyətlə mədəniyyət sektorunda
arzuolunandır, çünki həm bazar və həm də dövlət, mədəni xidmət kimi dövlət məhsullarını
effektiv şəkildə təmin etmək iqtidarında deyil (İlczuk, 2001). İctimai məhsullar kütləvi istehlakçı
tərəfindən istifadə edilir və birdən artıq istehlakçı tərəfindən istehlak məhsulun qiymətinə heç bir
təsir göstərmir və məhsulun qiyməti faktiki istehlakdan asılı olmayaraq eyni cür qalır. Faktiki
istehlakçıların sayından asılı olmayaraq, mədəni məhsulların (həmçinin, mədəni irs) qiyməti eyni
qalır ki, bu da bazarı onları təmin etmək üçün qeyri-münasib edir. Eyni zamanda, dövlət
tərəfindən tənzimləmə yaxud birbaşa müdaxilə, adətən effektiv və rahat üsul olmur və çoxlu
sayda müxtəlif məhdudiyyətlər yaradır. Dövlət və özəl numunələrin eyni zamanda müdaxiləsi,
xüsusilə də qeyri-kommersiya təşkilatlarının qoşulması, bu boşluğu doldura bilər. Qeyrikommersiya tipli iştirakçılar, dövləti əvəz edə bilməsələr də, onun fəaliyyətinə əvəzedilməz
dəstək verə bilərlər.
Bundan başqa, mədəni irslə məşğul olan təşkilatlar mədəni kimliyi, adətləri və dəyərləri təşviq
etmək və qorumaq üzrə fəaliyyətləri sayəsində nümunəvi görüş yeri yaratmaqla (Rozenşteyn,
2006) icma-quruluşlarını dəstəkləyirlər.
Həmçinin YUNESKO təşkilatı mədəni irsin idarə edilməsinə icma nümunələrinin “Bizim
Yaradıcılıq Müxtəlifliyimiz” adlı hesabatı ilə qoşulmasının mühümlüyünü və mədəni irsin idarə
olunmasına qeyri-dövlət nümunələrinin cəlb edilməsinin vacibliyini vurğulayır.

2.1.1 Mədəni irsin birgə idarə olunması
Bu əsasnamədən sonra, Avropa Nazirlər Şurası 2014-cü ildə mədəni irsin birgə idarə
olunmasına dair Avropa Şurasının son nəticələri adlı sənədi dərc etmişdir. Bu nəticələrə
mədəni irsdə birgə idarəetmənin konsepsiyasının ümumi tərifi də daxil edilmişdir və bu nəticələr
belə bir siyasəti həyata keçirmək üçün atılması lazım olan addımları təyin edir. Avropa Şurasına
görə, birgə yanaşma:
-

-

-

dövlət mənbəli sərmayələrin hesablanmasını və şəffaflığını artırmaq və həmçinin, siyasət
qərarlarına qarşı əhalidə etibar yaratmaq məqsədilə mədəni irslə bağlı siyasətlərə və proqramlara
dair qərarlar qəbul edildikdə, planlaşdırma aparıldıqda, onların icraatı zamanı, onlara nəzarət
zamanı hakimiyyət orqanları və dövlət qurumları, özəl şəxslər, QHT-lər, və s. kimi marağı olan
bütün müvafiq tərəfdaşları dövlət tədbirləri çərçivəsində fəal şəkildə cəlb edir;
mədəni irsi yerli, regional, milli və Avropa idarəetmə səviyyələri arasında əlaqəni gücləndirməklə
paylaşılan bir mənbə kimi tanıyan çox-səviyyəli və çox-tərəfdaşlı idarəetmə normativ-hüquqi
bazasıdır və insanlar üçün bütün səviyyələrdə imtiyazların nəzərdə tutulması üçün subsidiarlıq
prinsipinə lazımi ehtiramla yanaşır;
qərarların qəbul edilməsi prosesinin bütün səviyyələrində iştirak etmələrini təmin etməklə
əlaqədar tərəfdaşları cəlb edir;
maddi, qeyri-maddi və rəqəmsal mədəni irs və ünvan arasında qarşılıqlı əlaqəni dəyərləndirir,
onun sosial, mədəni, rəmzi, iqtisadi və ətraf mühit dəyərlərinə hörmətlə yanaşır və onları artırır;
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-

-

ağıllı, davamlı və hərtərəfli inkişaf da daxil olmaqla, mədəni irsin, müxtəlif siyasət sahələrindəki
məqsədlərə çatmağa kömək olmasına imkan verən kəsişən siyasətlərin həyata keçirilməsini
asanlaşdırır;
mədəni turizmin təklif etdiyi dayanıqlı keyfiyyəti təşviq etmək üçün vətəndaşları fəal şəkildə cəlb
etməklə, dayanıqlı turizm strategiyaları və yerli mədəni və yaradıcı sektorlar arasında
əməkdaşlığın inkişafını təmin edir, şəhər və kənd yerlərinin yenidən canlandırılmasına dəstək
olur və bütün bunları edərkən irsin bütövlüyünü qoruyur və mədəni dəyərini saxlayır və
vətəndaşların iqtisadi imkanlarını və rifahını tarazlaşdırır;
Şura ümid edir ki, belə bir idarəetmə modelinin qəbulu aşağıdakılara səbəb olacaq:

-

-

paylaşılan mənbə kimi, mədəni irsin dəyərləri barədə məlumatlılığın artmasına yardımçı olacaq
və beləliklə də, yalnış istifadə riskini azaldacaq və sosial və iqtisadi səmərəni artıracaq;
identiklik və dəyərlərlə sıx bağlı olan və adətən ənənəvi nou-xau və insanların qeyri-maddi irsinə
əsaslanan müasir mədəni, bədii və yaradıcılıq işlərini dəstəkləyəcək və beləliklə də, gələcək
nəsillərin mədəni irsini təmsil edə biləcək;
qloballaşma, elektronlaşma və yeni texnologiyalar tərəfindən gətirilməklə mədəni irsin
yaranışını, əlçatanlığını və ondan istifadə formasını dəyişən yeni imkanların qəbul edilməsinə
kömək edəcək;
Bu siyasətin Şura tərəfindən qəbulundan sonra, Avropa Komissiyası mədəniyyət sektoru ilə
Strukturlaşmış Dialoqa başlamışdır və bu proses birgə idarəetmə üsulunun təşviq edilməsi üçün
hansı addımların atılmasını təyin etmək məqsədilə Aİ tərəfdaşları və Avropa Komissiyası
arasında mədəniyyətlə bağlı aparılan müzakirələr üçün hüquqi çərçivəni təmin edir.

2.1.2 Birgə idarəetmə üçün ilkin şərtlər
Avropadakı Tərəfdaşlar ilə dialoq birgə idarəetmə üçün aşağıdakı ilkin şərtlərin müəyyən
edilməsinə zəmin yaratmışdır:
➢ təşkil olunmuş özəl tərəfdaşlar
➢ mədəni irsdə birgə idarəetməni qəbul edən və dəstəkləyən normativ-hüquqi baza və uzun
müddətli siyasət mexanizmləri
➢ şəffaflıq və məlumat – fəaliyyətdən öncə və sonra daha çox məlumatın təmin edilməsi
➢ birgə idarəetmə üçün iştirakı dəstəkləyən quruluş və formatlar
➢ siyasətçilər, menecerlər və icmalar üçün təhsil və kadrların hazırlanması
➢ bu mövzular ilə bağlı məlumat-təbliğat işləri üçün bilik-bacarıqların artırılması
➢ birgə idarəemədə iştirak prosesi barədə ümumi anlayış
➢ birgə idarəemə barədə ümumi anlayış
➢ fəal iştiraka aparan fəaliyyətin qurulması və yenidən qurulması (dayandırıldığı hallarda)
Mədəniyyət sektorunda birgə idarəetmənin faktiki həyata keçirilməsi müxtəlif növ modellərə
əsaslana bilər.
Mədəni irsin birgə idarə edilməsinə fiziki şəxslərin cəlb edilməsi üçün xüsusilə mühüm üsul,
Dövlət və Özəl Sektorlar arasında Tərədaşlıqların (DÖST) qurulmasıdır. DÖST-lər adətən iri
infrastrukturlar üçün sərmayə vasitəsi kimi istifadə ediliblər. Lakin yaxın günlərdə qeyd edildi ki,
bu strukturlar həmçinin qeyri-kommersiya sektorunda və xüsusilə də mədəni irslə bağlı mühüm
rol oynaya bilərlər.
Mədəniyyət aktivləri ümumiyyətlə dövlətə yaxud dövlət qurumuna (məsələn, bələdiyyə) aid olur.
Adı çəkilən aktivlərin idarə edilməsinə idarəetmənin digər səviyyələrinin və əsasən də özəl sektor
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nümunələrinin cəlb edilməsinin ən asan yolu müxtəlif səlahiyyətləri və töhfələri koordinasiya
etməyə imkan yaradan xüsusi inzibati strukturların təsis edilməsi və həmçinin
ərazilərin/proqramların əməliyyatının planlaşdırılması və həyata keçirilməsidir.
Bütövlükdə dövlət tənzimləyici orqan kimi fəaliyyət göstərmək və inzibati dəstəyi təmin etmək
üçün cəlb edilir, lakin özəl sektor nümunələrinə layihənin idarə edilməsi, koordinasiyası və ən
əsası maliyyələşdirilməsi (bu müddəa növbəti abzasda daha ətraflı təhlil ediləcək) tapşırılır.
Əksər Aİ ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, belə bir cəhdi uğurla həyata keçirmək üçün aşağıdakılar
tələb edilə bilər:
-

-

-

dövlət sektoru və özəl tərəfdaşlar arasında birgə fəaliyyət üçün spesifik qanunvericiliyin
yaradılması və ola bilsin ki, konkret hüquqi şəxslərin təsis edilməsi tələb edilir.
qeyri-kommersiya sektoru və mədəniyyət sektoru üçün qanunvericilik qəbul edilməlidir. Artıq
mövcud olan DÖST vasitələri adətən iri infrastrukturlara adaptasiya olunurlar (məsələn:
nəqliyyat şəbəkələri, enerji bazarının infrastrukturu, və s.).
İctimai məhsul kimi “mədəniyyət”in təmin edilməsində özəl sektor nümunələrinin
stimullaşdırılması və fəaliyyətin uzun müddətli maliyyə dayanıqlığını təmin etməyə imkan
yaradan tədbirlərin (hətta kommersiya tiplilər) yerinə yetirilməsinə icazə verilməsi.
DÖST-lərdə müvafiq texniki səlahiyyətlərin və idarəetmə mədəniyyətinin olması.
Hazırlıq və müvafiq prosedurlar və nazirlərin və digər subyektlərin, dəyərlərin idarə edilməsindən
birbaşa imtina edə biləcəkləri barədə zəmanət.
Aşağıdakı paraqrafda, belə strukturların maliyyə təsiri ətraflı təhlil edilir.

2.2 Maliyyələşmə mənbələrinin diversifikasiyası və mədəni xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi və
genişləndirilməsi
Azərbaycan üçün aşağıdakı tapşırıq müəyyən edilmişdir.
Mədəni irslə bağlı fəaliyyəti həyata keçirmək üçün (konservasiya, bərpa, qoruyub saxlama,
inkişaf və təşviq) Azərbaycan, icmaların iştirakı, vətəndaş cəmiyyətlərinin iştirakı və DÖST kimi
alternativ maliyyləşdirmə və idarəetmə modellərindən istiadə etməyə imkan verən hüquqi alətləri
inkişaf etdirməlidir.
Mədəni irsin qorunması Azərbaycanda tərənnüm edilən bir haldır, lakin maddi mənbələrin qıtlığı
bunu çətinləşdirir. Bu xüsusilə vacibdir, belə ki, dövlət büdcəsinə neft gəlirlərinin azalması,
bütövlükdə mədəniyyət və xüsusilə də irsin qorunması üçün ayrılmış büdcənin ixtisarına səbəb
olmuşdur.
Yaxşı vəziyyətdə olan mədəni abidələrlə bağlı məsələlərdən uzaqlaşıb, bu günə qədər laqeyd
yanaşılmış ərazilərə nəzər salsaq və onları qoruyub saxlamaq üçün tezliklə heç bir addım
atılmazsa, maliyyələşdirilmə tətbiq edilməzsə, nəticədə onların geri dönüşsüz itə biləcəyini
düşünsək, məsələnin daha da gərgin olduğunu anlamaq çətin olmaz. Eyni zamanda, mədəni irsin
uğurlu bərpası və iqtisadi dəyərinin artırılması yerli, regional və milli səviyyələrdə həm mədəni
və həm də iqtisadi baxımdan səmərəlidir, belə ki, investisiyalar üçün regionun statusunun
artırılmasına, turizm axınlarının və xərclərinin artırılmasına və istiqamətləndirilməsinə, yerli
məşğulluğun yaradılmasına və təkmilləşdirilməsinə və s. təsir edir.
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Bu məsələ yuxarıda qeyd edilmiş kompleks yanaşma vasitəsilə daha yaxşı həll edilir. Həqiqətən
də, bu mövzu qeyri-kommersiya sektorunun tənzimlənməsi, vergilərin çıxılması, DÖST-lərin
yaradılması, dövlət satınalma qaydaları, və s. məsələlər də daxil olmaqla bir neçə siyasət sahəsini
əhatə edir.
Avropa Parlamenti yeni yaranmış çoxtərəfli maliyyələşdirmə prinsipini gücləndirmək və DÖSTü dəstəkləmək məqsədilə öz qətnaməsində Komissiyanı “Avropa üçün mədəni irsə kompleks
yanaşmağa” çağırmışdır.
Həqiqətən də, Aİ institutlarının ümumi istiqaməti elədir ki, mədəni irsin maliyyələşdirilməsi rahat
və uyğunlaşan formada olmalıdır. Baxmayaraq ki, sektorun tamamilə özəlləşdirilməsi qətiyyən
arzuolunan deyil. Mədəni İrsin yalnız dövlət tərəfindən maliyyələşməsi də dayanıqlığı təhlükə
altında qoya bilər və mədəni irsin əhali üçün əlçatan olmasını azalda bilər. Müasir günümüzdə
dövlət-özəl şirkətlərinin müdaxiləsi; Xeyriyyəçilik aksiyaları və Sosial və ətraf mühit korporativ
cavabdehliyi, mədəni irs üçün daha vacib olmağa başlayır və ona görə də stimullaşdırılmalıdırlar.
Avropanın maliyyə institutları, xüsusilə də Avropa İnvestisiya Bankı (AİB) dövlət və özəl
maliyyələşmənin müvafiq və dayanıqlı kombinasiyasına dair bəzi ümumi rəhbər prinsipləri təyin
ediblər. Burada qrantlarla, ianələrlə, gəlirlərlə və yenidən ödənilməyən digər maliyyə axınları ilə
kombinasiya etmək tövsiyə edilir. “Optimal” maliyyələşmə kombinasiyası adətən hər layihə üçün
fərqli olur, lakin bütövlükdə o, 2013-cü ilin sənədində (Maddə, 2013) aşağıda verildiyi formada
qeyd edildiyi kimi Dövlət və Özəl maliyyələşmə kombinasiyasından ibarət olacaq.
Mədəni irsin qorunması üçün maliyyələşmənin çox hissəsi Dövlət Sektoru tərəfindən, milli yaxud
regional/yerli səviyyədə olur. Bu səviyyələr arasında fərq, ölkənin milli təşkilatından asılı olaraq
dəyişkən olur: mərkəzi idarəetmə ölkələrində (unitar) milli büdcə ən vacib mənbə our, lakin
federativ dövlətlərdə isə belə maliyyələşmə məsuliyyətləri və qərar qəbul etmə səlahiyyətləri
regional yaxud yerli səviyyələrlə bağlı olur.
Eyni zamanda, yerli maliyyə mənbəyi nə qədər çox olarsa, konkret yerli yerli tələbatları və
seçimləri bir o qədər yaxşı qane edə bilər. Hər halda bu, maliyyələşmə barədə qərarların ümumi
rasionallığı və regionlar-arası müqayisəsi hesabına işləyə bilər. Bundan əlavə, milli yaxud
regional maliyyələşmə imkanları adətən iqtisadi şəraitlə və rifahla bağlı olur; beləliklə də, verilən
ölkə region yaxud icma nə qədər kasıb olarsa, mədəni isi qorumaq üçün ayrılmış maliyyələşmə
mənbələri daha az olacaq – başqa növ məsrəflərdə də eyni hal təkrarlanacaq.
Mümkün ola biləcək çoxlu sayda imkanları nəzərə alsaq, maliyyələşmənin yerli və mərkəzi
səviyyədə paylaşılması barədə aydın, optimal qərar yoxdur. Hər halda, hər ayrı ölkədə dövlət
maliyyələşmə mənbəyinin mühümlüyünü və onların sistemli şəkildə araşdırılmasına tələbatı
vurğulamaq vacibdir; bu, irsin qorunmasına yönəlmiş istənilən addım üçün birinci “giriş limanı”
olmalıdır.
Bundan başqa, bir daha vurğulamaq lazımdır ki, mədəni irslə bağlı istənilən layihə üzrə əməliyyat
məsrəfləri bu obyektlərdə alınan istənilən şəxsi gəlirlərə əlavə olaraq tez-tez milli/regional/yerli
mənbələr tərəfindən dəstəklənməlidir. Beləliklə də, sərmayə dəstəyi milli və hətta beynəlxalq
mənbələrə doğru “yuxarı” irəlilədikcə, əməliyyat məsrəflərinin əhatəsi daha çox regional və yerli
mənbələrə doğru “aşağı” düşəcək. Bu həm də o deməkdir ki, iqtisadi baxımdan qeyri-sabitlik
dövrlərində əməliyyat məsrəfləri bir daha qarşılanmayacaq birinci məsrəflər ola bilər; ona görə
də mədəni irsə qoyulmuş sərmayələri elə paylaşdırmaq lazımdır ki, bundan sonrakı müddətlərdə
də yetərli olsun.
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2.2.1 Özəl sektor tərəfindən maliyyələşmə
Mədəni irsin qorunmasının əsasən yaxud xüsusilə dövlətin vəzifəsi olduğu görünsə də, belə
münasibət Özəl Sektor tərəfindən maliyyəşmənin genişlənməsinin qarşısını ala bilər, hansı ki
dövlət maliyyələşməsinə əlavə və hətta bəzi hallarda əvəz ola bilər. Prinsip etibarilə, özəl sektor
tərəfindən maliyyələşmə mənbəyinin beş növünü ayırd etmək olar (baxmayaraq ki, təcrübədə
onlar bir-birini əvəz edə bilirlər). Onların və dövlət mənbələrinin arasında “optimal
kombinasiyanın” necə olacağının təyin edilməsi, ərazinin yaxud abidənin xüsusiyyətlərindən
daha çox asılı olacaq.
•

Fərdi sahibkarın resursları hesabına maliyyələşmə: Əgər sahə yaxud abidə şəxsi sahibkarlara
məxsusdursa, onda onun qorunması ilə bağlı məsrəflər də (mühüm dərəcədə) həmən sahibkara
aid ediləcəkdir. Bu xüsusilə, abidənin şəxsi məqsədlər üçün istifadə edilməsi lazım olduğu hallara
aid edilir, məsələn, müəyyən bir şəhər yaxud fermer evləri, qalalar üçün və s. Lakin, mümkün ola
bilər ki, qorunması eyni zamanda dövlətin mədəni marağında olan abidə üçün nəzərdə tutulan
bütün məsrəfləri sahibkarlar qarşılaya bilmirlər. Bu xüsusilə də, tarixi binaların üz (fasad)
hissəsinə yaxud müvafiq bağ və parklara aid ola bilər, lakin bu həm də məkanların interyerinə də
aid edilə bilər. Belə olduqda, dövlət yaxud üçüncü şəxs qismində özəl maliyyələşmə mənbələri
tərəfindən əlavə dəstək qəbul edilə bilər; lakin bu, müşayiət olunmalıdır və dəstəklənən ərazinin
yaxud abidənin, əhali üçün əlçatan olmasını təmin etməlidir və ən azından elə bir səviyyədə
etməlidir ki, şəxsi sahibkarın fərdi əmlakını və dövlətin maraqlarını, maliyyələşdirilən irsə əlavə
etdikdə bunu ağlabatan şəkildə tarazlaşdıra bilsin. Misal üçün, qala yaxud sarayların bir hissəsi
əhali üçün açıq edilə bilər və beləliklə parklar da müəyyən saatlarda açıq ola bilərlər və s. Analoji
yanaşma, məsələn mədəni irsə aid olan kilsələr/ibadət yerləri, monastırlar üçün tətbiq edilə bilər.

•

Üçüncü-şəxs özəl mənbələr tərəfindən maliyyələşmə: Bir çox ölkələrdə, irslə bağlı məsrəflərə
dəstək verən özəl yaxud yarım-özəl müəssisələr yaxud fondlar mövcuddur. Misal üçün, Britaniya
Krallığının və İrlandiyanın Milli Xeyriyyə Təşkilatları və həmçinin, onların kontinental
ekvivalentləri və mədəni fondları üçün Portuqaliyada yerləşən məşhur Calouste Gulbenkian
Fondu yaxud İtaliyadakı Fondazione Cariplo fondu qeyd edilə bilər. İri özəl şirkətlərin bəzilərinin
həmçinin öz fondları yaxud dəstəkverici proqramları vardır və bura adətən, xüsusilə də şirkətin
fəaliyyəti ilə bağlı hansısa coğrafi yaxud tematik əlaqəsi varsa, irs/mədəniyyət yaxud bədii
fəaliyyətlər daxil olur; ümumi rəyə əsasən hazırki iqtisadi və maliyyə vəziyyəti bu sistemlərdən
bəzilərinin səxavətliliyinə təsir edə bilər. Digər növ dəstək spesifik yerli səviyyədə təşkil edilə
bilər, məsələn: yerli biznes tərəfindən ianələr vasitəsilə yaxud yerli əhaliyə və ya yerli xeyriyyə
təşkilatlarına ianə yaxud sponsorluq məqsədilə çağırış vasitəsilə. “Bulud maliyyələşməsi” adlı
yeni üsul gələcəkdə yeni perspektivlər aça bilər, lakin bir şərtlə ki, promoterlər texniki baxımdan
mükəmməl və şəffaf olsunlar və onların işini hamıya təqdim etmək mümkün olsun. Bəzi
ölkələrdə, diasporada yaşayan və doğma ölkələrindəkindən daha çox gəlir əldə etdikləri ehtimal
edilən mühacir əhali mədəni irslə bağlı sərmayələri dəstəkləmək üçün səfərbər edilə bilər; buna
həmçinin (təkrar) turist ziyarətçiləri yaxud şəhərlərin dəstəkləyici ikitərəfli təşkilati əlaqələri ilə
də cəhd göstərmək olar. Bəzi təyinat məntəqələri də həmçinin turizmə görə xüsusi vergi çıxırlar
və bu, irs sahəsində fəaliyyəti dəstəkləyə bilər.

•

Üçüncü şəxs mənbələr tərəfindən natural töhvələr: Bəzi şirkətlər üçün, layihəni maliyyə qrantı
ilə deyil, əvəzində mədəni irsin qorunması üçün lazımi əşyaları yaxud xidmətləri birbaşa təmin
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etməklə dəstəkləmək daha asan olur. Məsələn, yerli bir memarlıq idarəsi bərpanın
planlaşdırılmasında yardımçı ola bilər, yerli inşaat firması işlərin bir qisminə köməkçi ola bilər
yaxud nəşriyyat şirkəti sərgi üçün olan kataloqların çapını öz üzərinə götürə bilər. Belə natural
dəstəyin potensialına kifayət qədər qiymət verilməlidir və bu üsulla həyata keçirilən işlərin
keyfiyyətinə lazımi nəzarət olmalıdır və əşyanın yerləşdirilməsinin saxlanılması ağlabatan
çərçivlərdə olmalıdır.

•

Əməliyyat məsrəfləri üçün özəl maliyyələşmə mənbələri: İdeal variantda, bütün əməliyyat
məsrəfləri muzeylərin, qalaların sahibləri və ziyarətçiləri, və s. kimi ərazi yaxud abidə
istifadəçiləri tərəfindən ödənilməlidir. Lakin, il ərzində ziyarətçilərin sayı kifayət qədər
olmadıqda yaxud məsrəfləri örtən giriş ödənişləri gəlirləri aşağı olan ziyarətçilər üçün imkansız
olduqda, bunu həyata keçirmək hər zaman mümkün olmur. Beləliklə də, ictimai nəqliyyat
sxemlərinin əksəriyyəti üçün istifadə edilən üsula analoji olan yanaşmanı tətbiq etmək lazımdır,
yəni əməliyyat məsrəflərinin əhəmiyyətli hissəsi adi abonentlərdən yığılan vəsaitlərdən başqa
digər mənbələrdən təmin edilir. Xüsusilə də irslə bağlı abidələr üçün bu, ilk növbədə irs əraziləri
üçün yeni istifadə formalarının tapılmasından ibarət ola bilər ki, bu da yeni müştəri qruplarından
qeyri-standart istifadəçi ödənişlərinə görə pul çıxmağa imkan versin. Muzeylər məsələn, özlərinin
kitab/suvenir dükanlarını yaxud iaşə məkanlarını aça bilərlər (icarə müqaviləsi əsasında onların
xarici mənbələr tərəfindən maliyyyəldirilməsi üsulu da daxil olmaqla), tarixi binaların bir hissəsi
şənliklər, toy mərasimləri və digər müvafiq sosial tədbirlər üçün icarəyə verilə bilər. Yuxarıda b)
və c) bölmələrində qeyd edilmiş müxtəlif fikirlər (sponsorluqlar, natural töhvələr), bu mövzuda
istifadə edilə bilər. Eyni zamanda, mədəni irs ərazilənin “aşırı dərəcədə kommersiyalaşdırma”
riski yarana bilər və həmçinin o da qeyd edilməlidir ki, gəlir gətirən fəaliyyətlərin ağlabatan
dərəcəsinin inkişafı üçün potensial daha tez-tez istifadə ediləndir.

•

Mədəni irs ərazilərinin və abidələrinin yeni xüsusi məqsədlər üçün istifadəsi: mədəni irs
obyekti yeni istifadəyə verildikdə müvafiq hallarda irs ərazisi üçün sərmayələr yaxud əməliyyat
məsrəfləri ərazinin yeni sahibkarları yaxud istiadəçiləri tərəfindən geniş şəkildə və ya tamamilə
qarşılana bilər. Həqiqətən də, mədəni irs binalarının heç də hamısı təkcə muzey yaxud qismən
muzey kimi xidmət göstərməyə məcbur deyil. Müəyyən hallarda onlar otel, ofis binaları yaxud
yaşayış binaları kimi istifadəyə verilə bilərlər.

2.2.2. Dövlət-özəl sektorları arasında tərəfdaşlıq (DÖST)
Bu üç maliyyələşdirmə sistemi, belə bir cəhdi dəstəkləyən sxemləri tərtib etməklə dövlət
tərəfindən müvafiq şəkildə stimullaşdırıla bilinər. Misal üçün, Romana, Caschili və Modelewska
(2011) mədəni irs sahəsində başqa növ fəaliyyətlər üçün istifadə edilə biləcək sənaye sahəsinin
bir irs kimi bərpası üçün aşağıdakı normativ-hüquqi bazanı təklif edir:
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Vergi Artımı
Maliyyələşməsi
(VAM)

VAM yerli dəstəyin ən yayılmış formasıdır və maliyyələşmədə
olan boşluqların aradan qaldırlması üzrə strateqiyanın mühüm
hissəsini təşkil edir. VAM mexanizmi, inkişaf layihəsindən
əmlaka görə gözlənilən vergi artımını, dövlət sektoru
sərmayələrininin ona maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edir.
Bu, adətən iqtisadi baxımdan böhranda olan və tərk edilmiş
ərazilərdə istifadə edilir. VAM istiqrazları yenidən
planlaşdırmanın - sahənin əldə edilməsi və hazırlanması,
təmizlənməsi, məişət şərtlərinin, küçə və ya parkinq üçün
obyektlərin müasirləşdirilməsi kimi spesifik məqsədləri və
həmçinin digər lazımi hazırlıq işləri və abadlıq üçün istifadə
edilir.

Xüsusi Xidmət
Zonaları
yaxud Vergi
Rayonları

Şəhərlər “xüsusi xidmət zonası” təyin edə bilər və onu, hədəf
götürülmüş əraziyə səmərə gətirmək məqsədilə əlavə
xidmətləri, təkmilləşdirmə işlərini yaxud obyektləri
maliyyələşdirmək üçün pul vəsaitlərini cəlb etmək
istiqamətində istifadə edə bilərlər. Xüsusi xidmət zonasındakı
əmlak sahibləri razılaşırlar ki, əmlaka görə xüsusi vergi
çıxılacaq yaxud xüsusi ödəniş tələb ediləcəkdir və gəlirlər
xüsusi xidmətlərin yaxud fəaliyyət növlərinin ödənilməsi üçün
istifadə ediləcəklər. Qanunvericilik, bu əlavə gəliri
təkmilləşdirmə işlərinin maliyyələşməsi üçün istifadə edir; ya
bu ərazi üçün ayırır, ya da layihələrin maliyyələşməsi üçün
istiqrazların buraxılması üçün.

Vergi
Güzəştləri

Bunlar,
vergi
öhdəliklərinin
azaldılması
yaxud
bağışlanmasıdır. Vergi güzəştlərinin adətən iki forması olur: xüsusi bir müddət üçün dərəcənin aşağı salınması (5-10 il); əmlak dəyərlərinin dondurulması, adətən təkmilləşdirmədən
öncəki etapda. Bu, işləyən və rahat stimuldur, hansı ki, özəl
sektor sərmayələri istiqamətində qərarların qəbul edilməsi
prosesinə təsir göstərməyə kömək edir, lakin lazımsız
subsidiyalar təklif etmədən onu nəzərdə tutulmuş benefisiarlar
üçün ətraflı tərtib edilməlidir və bu tapşırıq çətin yerinə yetirilə
bilən ola bilər.

Dövr edən
Kredit
Vəsaitləri

Dövr edən vəsaitlər adətən layihə çərçivəsində spesifik
məqsədlərə nail olmaq üçün təşkil edilir və layihənin sonunda
qarşılanaraq ödənilir.

Ümumi
Öhdəlik
İstiqrazları

Ümumi Öhdəlik İstiqrazları istənilən ictimai məqsəd üçün
buraxıla bilər.

Borc Yükü

Borc yükü, sərmayə qismən borc pullarla maliyyələşdirildiyi
zaman kapitaldan geri dönüşü çoxaldan strategiyadır. Özəl
sektor sərmayələrini nisbətən az riskli etmək məqsədilə, dövlət
təşkilatı kapitalı seçərək bu məqsədə xidmət göstərə bilər.

Mənbə: (Romana, Caschili və Modelewska, 2011)

Müvafiq hallarda, yuxarıdakı həll yolları DÖST tipli strukturlar vasitəsilə həyata keçirilə bilər
(dövlət-özəl sektorları arasındakı tərəfdaşlıq), və onlar özəl sektor müəssisəsi və dövlət sektor
qurumu arasında əməkdaşlığı əks etdirir və bu əməkdaşlıq çərçivəsində tərəflər layihəyə müxtəlif
dəyərlərdən ibarət töhvələr verir və arzuolunan məqsədlərə nail olurlar.
DÖST-lər adətən dövlət sektoru və fərdi şəxs (konsessiya) arasında müqavilə formasını alır.
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Aİ-nın RICHES layihəsi bu sonuncu məsələni araşdırmış və vurğulamışdır ki, DÖST-lər həm
mədəni irsin davamlılığını və həm də vətəndaşların mədəni həyatda iştirak etməsini və
mədəniyyətin onlar üçün əlçatan olmasını stimullaşdıra bilər və mədəni irs sahəsində uğurlu
DÖST-lərin tətbiq edilməsi üçün aşağıdakıların yaradılmasına ehtiyac olduğunu qeyd etmişdir:
•

Etibarın Qurulması. Bu ictimai görüşlər, onlayn ünsiyyət və sosial şəbəkələr vasitəsilə baş tuta
bilər. Dövlət inzibati orqanlarının nümayəndələri, özəl sektor nümayəndələri ilə birgə DÖSTlərin müsbət tərəflərindən və səmərəsindən icmaya bəhs etməli və izah etməlidirlər. Ünsiyyət ikitərəfli olmalıdır və vətəndaşlara, həm dövlət və həm də özəl sektor nümayəndələri ilə danışmağa
və öz fikirlərini bildirməyə imkan yaratmalıdır.

•

İştirak. DÖST tətbiq edildiyi zaman vətəndaşların iştirakı və marağı dəstəklənməlidir. Ümumi
qəbul edilmiş prinsip ondan ibarətdir ki, dövlət sektoru iki hissədən ibarətdir: dövlət idarəçiliyi
və vətəndaşlar, hansı ki, ictimai məhsullarda birbaşa paya malikdirlər. Məsələyə bu baxımdan
yanaşanda, özəl sektor həm DÖST razılaşması imzalamış dövlət qurumu və həm də DÖST
layihəsinin nəticələrinin təsir göstərdiyi yerli icmaya qarşı məsuliyyət hiss etməlidir.

•

Təlim. Dövlət idarəçilində işlərin tempinin dinamikliyi adətən özəl şirkətlərə nisbətən daha az
olur. Ona görə də, məqsədlərin təyin edilməsi tələbi məqsədlərə nail olunması, nəticələrə nəzarət
edilməsi və problemləri həll edən üsulların tətbiq edilməsi istiqamətində dövlət qulluqçularını
dəstəkləmək və motivasiya etmək faydalıdır. Bundan başqa, kadrların maddi mədəni irsin sadəcə
gözətçisi statusundan çıxaraq, rəqəmsal mədəni irsin təşviqatçısına çevrilməsi aparıcı faktordur.

•

Sadələşdirmə. Dövlət sektoru ilə çalışan zaman inzibati prosedurların sadələşdirilməsi problem
olur və DÖST-lərin həyata keçirilməsi planlaşdırıldığı zaman bu daha da prioritet məsələyə
çevrilir. Ciddi nəzarət və prosedurların maneəsiz icrası arasında tarazlıq yaradılmalıdır. Tədris
materiallarının və müştəri xidmətlərinin təklif edilməsi qaydalardan baş çıxartmağa kömək edə
bilər.
Beləliklə də, özəl sektor tərəfindən maliyyələşmənin geniş imkanlar spektri mövcuddur və
onların konkret istifadəsi, spesifik abidədən, onun mədəni irs kimi dəyərindən, milli
qanunvericilikdən və həmçinin müvafiq sahibkarların və maraqlı asossiasiyaların təxəyüllündən
və innovasiyalarından asılıdır. Özəl maliyyə mənbələrinin, mədəni irs abidələrində və
ərazilərində uğurlu tətbiqi barədə tematik tədqiqatların sayı artmaqdadır – lakin bəzi hallarda
buna nail olmaq mümkün olmamışdır. Nəticələrin müxtəlifliyi belə tematik tədqiqatlatın təhlilini
və sənədləşdirilməsini davam etdirmək, “olarlar və olmazları” müəyyən etmək və beləliklə də,
digər mədəni irs obyektlərinin sahiblərinə və rəhbərlərinə, xüsusilə də laqeydliklə yanaşılan
ərazilərin sahiblərinə və rəhbərlərinə məqsədyönlü sübutları təqdim etmək üçün zəmin yaradır.
Qeyd etmək lazımdır ki, özəl tərəfdaşlar tərəfindən maliyyələşmə sadə maliyyələşmə çərçivəsini
aşan üstünlüklər təmin edə bilər. Təyin edilmişdir ki, özəl tərəfdaşların cəlb edilməsi mədəni irsin
sürətlənməsi, optimallaşdırılması və müasirləşdirilməsinə və həmçinin mədəni irsin əlçatan
olmasına imkan verən innovativ idarəetmə üsullarının istifadə edilməsinə təsir edə bilər.
Ümumilikdə, özəl və dövlət sektor təmsilçilərinin sinxron fəaliyyət göstərməsi arzuolunandır,
belə ki, bu, dövlət və özəl maraqlar arasında tarazlığı saxlamaqla hər bir tərəfdaşın müqayisəli
üstünlüklərini optimallaşdırmaq və mənbələri birləşdirmək tendensiyasına malikdir.
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2.3 Mədəniyyət sahəsində təhsil və kadrların yenidən hazırlanması sistemlərinin
təkmilləşdirilməsi
Azərbaycan üçün aşağıdakı tapşırıq müəyyən edilmişdir
Mədəni irsin saxlanılması və iqtisadi dəyərin artırılması yüksək səviyyədə bilik və bacarıqların
olmasını tələb edir. Xüsusilə də memarlar, bərpaçılar/konservatorlar və arxeoloqlar mədəni irs
nümunələrinin üzərində keyfiyyətli və təhlükəsiz formada işləyə bilmələri üçün spesifik bilik və
bacarıqlara malik olmalıdırlar.
Mədəni irsin, yalnız yaxşı hazırlanmış kadrlar tərəfindən işləndiyindən əmin olmaq məqsədilə Aİ
dövlətləri peşəkarlar üçün akkreditasiya/sertifikatlaşdırma nəzərdə tutub, məsələn, mədəni irlsə
bağlı fəaliyyət növləri, Aİ tərəfindən təyin edilmiş müəyyən tanınma sisteminə mənsub olan
tənzimlənən peşələrdir.

2.3.1 Aİ mütəxəssislərinin dövriyyəsi
Avropa İttifaqı barədə Müqavilə (AİM, 2-ci maddə) insanların və xidmətlərin sərbəst
yerdəyişməsini və üzv dövlətlər arasında müvafiq maneələrin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur.
Bu o deməkdir ki, Üzv Dövlətlərin vətəndaşları, öz peşəkar kvalifikasiyalarını almış olduqları
Üzv Dövlətdən başqa birində peşə ilə ilə məşğul olmağa hüquqları var.
Lakin, Daxili Bazar qaydalarının çərçivəsi daxilində, hər Üzv Dövləti müəyyən bir peşəni hüquqi
baxımdan şərti edə bilər və öz mənşə ərazisində verilmiş ənənəvi peşəkar kvalifikasiyası sayılan
müəyyən peşəkar kvalifikasiyasının olmasını tələb edə bilər. Peşəkar kvalifikasiyaların tanınması
ilə bağlı 2005/36/EC saylı 7 sentyabr 2005-ci il tarixli Direktivi təqdim etməklə Avropa
institutları ehtimal edilən bu maneəni aradan qaldırmaq üçün Üzv Dövlətləri arasında peşəkar
kvalifikasiyaların qarşılıqlı tanınmasını asanlaşdırmaq məqsədilə qaydalar tərtib ediblər 2.
2005/36/EC saylı Direktiv, ev sahibliyi edən Üzv Dövlətdə yalnız tənzimlənən peşələrə aid edilir,
yəni bu peşələrin Üzv Dövlətdə əlçatanlığı yaxud təcrübəsi, bünövrəsi qoyulmuş müəyyən
peşəkar kvalifikasiyaların mövcudluğu ilə şərtlənir. 28 Üzv Dövlətdə tənzimlənən peşələrin 740
kateqoriyası vardır. Direktiv, qaydalar tərtib edib və bu qaydalara əsasən ev sahibliyi edən Üzv
Dövlət, bir yaxud daha çox Üzv Dövlətdə (doğma Üzv Dövlətdə) əldə edilmiş peşəkar
kvalifikasiyaları tanımalıdır və bu qaydalar, adı çəkilən kvalifikasiyaların sahiblərinə imkan verir
ki, ev sahibliyi edən Üzv Dövlətdə də eyni peşəni davam etdirsinlər. Qeyd etmək lazımdır ki,
Direktivin qaydaları konkret peşədən asılı olaraq fərqlənir. Peşələr, üç əsas kateqoriyaya bölünür:
•

•
•

Sektor Peşələri – bu peşələr üçün minimum təhsil şərtləri Avropa səviyyəsində razılaşdırılıb:
həkim, ümumi qayğı üçün cavabdeh olan tibb bacısı, diş həkimi, veterinar cərrah, mamaça, əczaçı
və memar;
2005/36/EC saylı Direktivin IV-cü Əlavəsində qeyd edilmiş ticarət, sənaye yaxud biznes sahəsinə
aid peşələr;
Bu təlimatda “ümumi sistemin peşələri” kimi qeyd edilmiş bütün peşələr
Beləliklə də, qarşılıqlı tanımanın müxtəlif üsulları mövcuddur. Direktiv, ixtisasların tanınması
üçün üç sistem müəyyən edib:

•
•
•

Minimum təhsil şərtlərinin nəzərdə tutulduğu peşələrin avtomatik tanınması (tibbi peşələr,
memarlar, veterinar cərrahlar);
Digər tənzimlənən peşələr üçün ümumi sistem;
Müəyyən peşəkar fəaliyyətlər üçün peşəkar təcrübə əsasında tanıma
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__________________________
2
Please see: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L003620140117&from=EN, Directive 2005/36/EC amended by Directive 2013/55/EU
Bu direktivə həmçinin, dil bilikləri və peşəkar və akademik titullar daxildir 3.
Üzv Dövlət tərəfindən 2005/36/EC saylı Direktivin V Əlavəsində təyin edilmiş ixtisasa (məsələn,
rəsmi ixtisas və onu müşayiət edən istənilən sertifikat) sahib olan peşəkarlar, diplomların
avtomatik tanınmasından fayda əldə edəcəklər. Direktivin V saylı Əlavəsi tanıma prosesinə
təlimin minimum şərtlərinin koordinasiyasına əsaslanaraq yanaşır. V saylı Əlavə sektorun bütün
peşələri üçün cədvəl təmin edir. Bu cədvəllərdə, üzv dövlətlərin siyahısı və rəsmi
kvalifikasiyaların sübut nümunəsi (diplomlar, sertifikatlar və Üzv Dövlətdə səlahiyyətli qurum
tərəfindən verilmiş digər növ dəlil), ixtisası təltif etmiş qurum (universitetlər, təhsil institutları,
digər müvafiq strukturlar), ixtisası müşayiət edən sertifikat (əgər varsa) və hər Üzv Dövlət üçün
qeyd edilmiş nəzarət tarixi təqdim edilir.
Eyni addım, sənətkarlıq, ticarət və sənaye sektorlarından olan peşəkarlar üçün də atılır, hansı ki,
müvafiq iş təcrübəsini ya müstəqil çalışan mütəxəssis kimi ya da şirkətin meneceri kimi nümayiş
etdirə bilər. Hüquqşünaslar üçün isə, vəkilin yaşadığı ölkədəki qeydiyyatını və onun adını
qarşılıqlı tanımağa imkan verən ayrıca hüquqi vasitələr mövcuddur.
Peşələrin əksəriyyəti, “ümumi sistem” adlı sistemə aid edilir. Prinsip etibarilə, tənzimlənən
peşələrin əlçatanlığı öz ölkəsində tamamilə kvalifikasiyalı olduğunu nümayiş etdirə bilən
istənilən şəxs üçün təmin edilə bilər. Ümumi sistemə əsasən tanıma mexanizmini təyin etmək
məqsədilə, müxtəlif milli təhsil və təlim sxemləri beş səviyyədə qruplaşdırılıb: sertifikatın bir
hissəsi olmayan təlim kursundan tutmuş diplom sahibinin ən azı dörd illik təhsilin ikinci kursunu
uğurla başa vurduğunu təsdiqləyən diploma qədər.
Şəxsiyyətin kvalifikasiyası qəbul edən ölkənin kvalifikasiyasından əsaslı surətdə fərqli olduğu
zaman yaxud bu peşənin əldə edilməsinə sərf edilmiş vaxt müddəti, qəbul edən ölkənin tələblərinə
cavab vermədikdə, kompensasiya tədbirləri həyata keçirilə bilər. Belə olduqda, Direktiv
vətəndaşlara icazə verir ki, nəzarətli təcrübə müddəti (“adaptasiya periodu”) və qabiliyyət sınaq
imtahanı arasında seçim etsinlər (sınaq imtahanı, müraciət edənin peşəkar bilikləri ilə
məhdudlaşmış olur və ev sahibliyi edən Üzv Dövlətin səlahiyyətli qurumları tərəfindən hazırlanır
və məqsəd, müraciət edən şəxsin tənzimlənən peşə ilə bu Üzv Dövlətdə məşqul ola bilməsi üçün
onun bacarıqlarını qiymətləndirmək olur).
Peşəkar hazırlığın tələbləri ilə bağlı ölkələr arasında olan əsaslı fərqləri aradan qaldırmaq
məqsədilə, müxtəlif peşəkar assosiasiyalar və təşkilatlar yaxud Üzv Dövlətlər Avropa
səviyyəsində ümumi platformalar təklif edə bilərlər. Bu platformalar, elə formada layihə
edilməlidirlər ki, lazımi meyarlara cavab verən mühacirlər kompensasiya tədbirləri olmadan da
öz kvalifikasiyalarını qəbul etdirə bilsinlər.
Tanıma üçün ümumi sistem, öz ərazisində hansısa peşəyə yiyələnmək niyyətində olan istənilən
şəxsə qarşı, ictimai maraqlarla əsaslandırılmış olan peşəkar qaydaların tətbiq edilməsilə xüsusi
tələbləri irəli sürməsi üçün Üzv Dövlətin qarşısını almır. Bu tip qaydalar, məsələn, peşənin
təşkilatına, etika, nəzarət və məsuliyyət də daxil olmaqla peşəkar standartlara aiddir.
__________________________
3
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/qualifications/directive-inpractice/index_en.htm
Həmçinin, xidmətlərin təminatçısı müvəqqəti yaxud təsadüfi olaraq tənzimlənən peşə ilə məşğul
olmaq üçün qəbul edən ölkənin ərazisinə gəldiyi halda, Direktiv xidmətlərin pulsuz təmin
edilməsinə imkan yaradır. Belə olduqda, ev sahibliyi edən Üzv Dövlət, öz ərazisindəki
peşəkarlara qarşı irəli sürdüyü icazə, qeydiyyat yaxud peşəkar bir təşkilatda ya qurumda üzvlük
olması kimi tələbləri digər Üzv Dövlətdə təyin edilmiş xidmətlərin təminatçısına qarşı irəli
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sürməməlidir. Lakin, tənzimlənən peşənin həyata keçirilməsi, qəbul edən Üzv Dövlətin peşəkar
kvalifikasiyalarla bağlı peşəkar və intizam qaydalarından asılıdır.
Təhsil və kadrların hazırlanması məqsədləri üçün akademik tanıma məsələsinə istinadən, icma
səviyyəsində məcburi qaydalar yoxdur, belə ki, kvalifikasiyanın qarşılıqlı tanınması üçün şərtlər
vardır. Dəstəkləyici üsullar vurğulanır və Avropa Şurası, YUNESKO, Bolonya Prosesi/Avropa
Ali təhsil Zonası kimi müxtəlif platformalar vasitəsilə əməkdaşlıq və razılaşma asanlaşdırılır.
Avropa Şurası və YUNESKO qarşılıqlı tanıma ilə əlaqədar çoxlu sayda konvensiyalar və
tövsiyələr qəbul edib. Ən mühüm konvensiya “Avropa Regionunda Ali Təhsilə aid olan
Kvalifikasiyaların Tanınması üzrə Konvensiya”dır, məsələn, 1999-cu ildə Azərbaycanda
ratifikasiya edilmiş, tanıma haqqında Lissabon konvensiyası.
Azərbaycan həmçinin, 2005-ci ildən etibarən Bolonya sisteminin tam üzvüdür. Bolonya prosesi,
üzvlərin təhsil sistemlərini tarazlaşdırmır; o daha çox onları birləşdirən mexanizm rolunu təmsil
edir. Üzv Dövlətləri əvvəlki kimi milli ölkələrdə təhsil sisteminə və təhsil proqramının tərkibinə
görə tamamilə cavabdehdirlər və Bolonya Bəyannaməsi, onu imzalamış hər bir ölkənin öz təhsil
sistemində islahatlar edəcəyi barədə könüllü öhdəliyi sayılır; bu islahat, milli hakimiyyətlərə və
universitetlərə məcbur tətbiq edilmir.
Buna baxmayaraq, Bolonya prosesində asanlıqla tanıma və müqayisə edilə bilən akademik
dərəcələr sistemi tətbiq edilir (bakalavrlar (Bakalavr dərəcəsi) və məzunlar (Magistratura və
Aspirantura dərəcəsi)) üçün üç dövrü dərəcə sistemi tətbiq edilir, tələbələrin, müəllimlərin və
tədqiqatçıların çevik fəaliyyətlərinə zəmin yaradır, tədrisin yüksək səviyyədə olmasını və ali
təhsilə avropa ölçülərinin daxil edilməsini təmin edir.
Avropa İttifaqı Müqaviləsinin 165-ci Maddəsində bildirilir ki, Birlik “Üzv Dövlətlər arasında
əməkdaşlığı dəstəkləməklə və hətta lazım olarsa onların fəaliyyətini dəstəkləməklə və
tamamlamaqla, təhsilin keyfiyyətinin inkişafına töhvə verməlidir”. Beləliklə də, İcma
səviyyəsində müvafiq fəaliyyət formaları aşağıdakıların həyata keçirilməsinə yönəlib:
•
•
•
•

xüsusilə də Üzv Dövlətlərin dillərinin tədrisi və yayılması vasitəsilə Təhsildə Avropa ölçülərini
inkişaf etdirmək;
digərləri arasında diplomları və təhsil müddətlərini tanımaqla, tələbə və müəllimlərin çevik
fəaliyyətlərini dəstəkləmək;
təhsil ocaqları arasında əməkdaşlığı təşviq etmək;
Üzv Dövlətlərin təhsil sistemləri üçün ümumi olan məlumat və təcrübələrin mübadiləsi.
2005/36/EC saylı Direktiv, Avropa Keyfiyyət Standartları ilə tamamlanır. Avropa Keyfiyyət
Standartları 1999-cu il tarixli Bolonya razılaşmasına əsaslanır və bu razılaşma, Aİ-nın təhsil
nazirləri Avropanın Ali Təhsil Zonasını yaratdığı zaman tərtib edilmişdir.
Hazırda Bolonya adlandırılan bu proses, Avropanın ali təhsil strukturunu birləşdirir və tələb edir
ki, hər təhsil proqramı təklif etdiyi kvalifikasiyası və təşkilatı baxımından təsvir edilsin. Burada
əsas məqsəd bütün Avropa boyunca üçüncü dərəcəli təhsil ocaqlarında əldə edilən
kvalifikasiyaların müxtəlif növlərinin və səviyyələrin dərəcələr üzrə dəqiqləşdirilməsini və
şəffaflığını təmin etməkdir.
Avropanın Keyfiyyət Standartları kvalifikasiyaların 8 səviyyəsini müəyyənləşdirir. Mədəni irslə
bağlı peşələr üçün 6-cı səviyyə daha münasib sayılır (Bakalavr pilləsi üçün təxmini ekvivalent
dərəcəsi, 7-ci səviyyə (Magistratura pilləsi), 8-ci səviyyə (Elmlər Namizədi). Avropanın
Keyfiyyət Standartlarındakı bu istinad səviyyələrinin hər biri tələb edir ki, bu səviyyədə təsnifatı
verilmiş kvalifikasiya üçün fərqləndirici olan tərəfi təsvir edilsin.
Beləliklə də Azərbaycan, Avropa Keyfiyyət Standartları tərəfindən təyin edilmiş səviyyəyə
uyğun arxeoloqlar, bərpaçılar, memarlar üçün müəyyən peşəkar kvalifikasiyalar təyin etməlidir.
Ən mühüm kvalifikasiya Avropa Keyfiyyət Standartının 7-ci səviyyəsinə (magistratura) bərabər
olmalıdır.
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Aİ-nın bir neçə peşəkar qurumu mədəni irs sahəsində peşəkar hazırlıq üzrə tədris proqramlarının
tərtibatı üçün siyasət tövsiyələri hazırlamışdır. Bu qurumlara aiddir:
•
•
•

Konservasiya-Bərpa Təhsili üzrə Avropa Şəbəkəsi (KBTAŞ)
Bərpaçı-Konservatorlar Təşkilatlarının Avropa Konfederasiyası (BKTAK)
Avropa Mədəni İrs Rəhbərlərinin Forumu (AMİRF)
Bu təşkilatlar tamamilə özəl təşkilatlar olsalar da, Aİ-nın mədəni irslə bağlı siyasətlərinin aparıcı
iştirakçılarıdır və əhəmiyyətli strateji anlayış təmin edir.

2.4 Tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və qorunması
Azərbaycan üçün aşağıdakı tapşırıq müəyyən edilmişdir
Mədəni irsin bərpası və arxeoloji işlərin aparılması üçün Aİ-nın standartlarına və qabaqcıl
üsullarına və həmçinin, milli maddi (tarix və mədəniyyət abidələri, muzey eksponatları və
kitabxana fondları) və qeyri-maddi (folklor və sənətkarlıq) mədəni irs nümunələrinin qorunması
və bərpası haqqında müvafiq beynəlxalq konvensiyalara uyğun olan standartlar müəyyən
edilməlidir;
Azərbaycan üçün beynəlxalq mənbələrdən olan öhdəliklərin əksər hissəsi YUNESKO və digər
beynəlxalq konvensiyalardan və Avropa Şurası konvensiyalarından qaynaqlanır. Avropa
Şurasının konvensiyaları xüsusilə aktualdır və bu konvensiyaların Aİ-nın qanunvericiliyinin bir
hissəsi olmamasına baxmayaraq, mədəni irsin qorunması sahəsində onlar bütün Aİ ölkələri və Aİ
fəaliyyəti üçün mühüm özək rolunu oynayır və Avropa regionunda mədəni irsin qorunması üçün
spesifik modeli müəyyən edirlər.
Avropa Şurasının Əsasnaməsi
(1949; ratifikasiya edilib: 2001)
Avropa Şurasının Əsasnaməsi (həmçinin, London Müqaviləsi kimi tanınır (1949), 1949-cu ilin
may ayında imzalanmış və Avropa Şurasının əsasını qoymuşdur. İlk imza qoyanlar Belçika,
Danimarka, Fransa, İrlandiya, İtaliya, Lüksemburq, Niderland, Norveç, İsveç və Birləşmiş
Krallıq olmuşdur. Ölkə Əsasnaməni ratifikasiya edən kimi rəsmi olaraq Avropa Şurasına qoşulur.
2013-cü ildən bəri 47 Avropa ölkəsi tərəfindən ratifikasiya edilib yaxud qəbul edilib. Belarusiya
və Vatikandan (Müqəddəs Taxt) başqa, Avropa ölkələrinin hamısı Əsasnaməni ratifikasiya
ediblər.
Avropa Şurası II Dünya Müharibəsindən sonra yaradılmışdır və məqsəd təhlükəsizliyi təmin
etmək üçün və həmçinin ümumi irsi olan və onların iqtisadi və sosial inkişafına təkan verən
düşüncə və prinsiplərin qorunması və həyata keçirilməsi üçün Şuranın üzvləri arasında daha
möhkəm birliyə nail olmaq idi.
İstənilən Avropa Dövləti Avropa Şurasının üzvü ola bilər, belə ki o, qanunun rəhbər prinsiplərini
və onun insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında yurisdiksiyası altında olanlar
tərəfindən istifadə edildiyini qəbul edir.
Bu məqsədə nail olmaq üçün Şuranın iki orqanının köməyindən istifadə edilir – Nazirlər Komitəsi
və Məşvərət Məclisi – ümumi maraq mərkəzində olan məsələ və sualların müzakirəsi yolu ilə və
iqtisadi, sosial, mədəni, elmi, hüquqi və inzibati mövzularda razılaşmalar və ümumi fəaliyyət
vasitəsilə və həmçinin, insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi və gələcəkdə də həyata
keçirilməsilə. Bu hər iki orqana, Baş Katibin rəhbərliyi altında Katiblik tərəfindən xidmət
göstərilir.
56

Bundan başqa, Əsasnamə Şuranın maliyyələşməsini nəzərdə tutur, öz funksiyalarını icra etmələri
üçün Təmsilçilərə toxunulmazlıq və imtiyazlar bəxş edir, Təşkilatın Strasburqda olmasını təmin
edir. Avropa Şurasının rəsmi dilləri İngilis və Fransız dilləridir.

Avropa Şurasının Avropa Mədəniyyət Konvensiyası
(1954; ratifikasiya edilib: 1997)
Avropa Mədəniyyət Konvensiyası Avropa Şurasının Üzvləri tərəfindən imzalanması üçün 1954cü il dekabr ayının 19-da Paris şəhərində açıq elan edilmişdir. 1955-ci ilin may ayının 5-də bu
Konvensiya qüvvəyə minmişdir. Bu Konvensiyanın məqsədi Avropanın xalqları arasında
qarşılıqlı anlaşmanı inkişaf etdirmək və onların mədəni müxtəlifliyini qarşılıqlı qəbul etmək,
Avropa mədəniyyətini qorumaq, eyni əsaslı dəyərlərə hörmətlə yanaşaraq Avropanın ümumi
mədəni irsinə milli töhvələri təşviq etmək və xüsusilə də Konvensiya Üzvlərinin dilini, tarix və
sivilizasiyasının öyrənilməsini dəstəkləmək. Konvensiya Avropa üçün maraq təşkil edən mədəni
fəaliyyəti dəstəkləməklə razılaşdırılmış addımlara təkan verir.
Avropa Şurasının üzvü olmayan Dövlətlər Nazirlər Komitəsinin xüsusi dəvətini almadan da bəzi
Avropa müqavilələrinin Tərəfi ola bilərlər.

Avropa Şurasının Avropada Memarlıq İrsinin Qorunması barədə Konvensiyası
(1985; ratifikasiya edilib: 2010)
Avropada Memarlıq İrsinin Qorunması barədə Konvensiya, Cəmiyyət üçün Mədəni İrsin
Dəyərinə dair Normativ-Hüquqi Konvensiya və Arxeoloji İrslərin Qorunması barədə Faro və
Avropa Konvensiyası ilə birgə Avropada mədəni irsin qorunması üçün hərtərəfli normativhüquqi bazanı təşkil edir.
Konvensiya aşağıda qeyd edilmiş məqsədlərə nail olmağı nəzərdə tutur:




Avropa Tərəfləri arasında irsin qorunması ilə bağlı həmrəylik və əməkdaşlıq fikrini
dəstəkləmək;
Avropa əməkdaşlığı çərçivəsində "konservasiya siyasətləri" prinsipini daxil etmək;
Avropada mədəni irsin qorunması və inkişafı üçün siyasətləri gücləndirmək və təşviq etmək.
Bu konvensiyasının başlanğıc nöqtəsi, 1954-ci ildə imzalanmış Avropa Mədəniyyət
Konvensiyası olmuşdur. 1963-cü ildə Avropa Şurası, Avropa daxilində dövlətlərarası
əməkdaşlığı dəstəkləyən Europa Nostra – ümumi Avropa assosiasiyalar federasiyasının
yaradılmasını təşviq etmişdir.
Konvensiya bildirir ki, Avropa tərəfləri ümumi prinsiplərə əsaslanaraq qoruma siyasətlərinə dair
daimi əməkdaşlıq öhdəliyini öz üzərlərinə götürə bilərlər. Burada YUNESKO-nun 1972-ci il
tarixli Dünya Mədəni və Təbii İrsin Qorunması barədə Konvensiyasına daxil edilmiş irsin,
abidələrin, bina və obyekt qruplarının üç təyinatı verilmişdir.
Konvensiyanın 2-ci maddəsində hüquqi mühafizə istiqamətində ilkin addımlar kimi
araşdırmaların və inventarların təhlilini nəzərdə tutan “Qorunmalı əmlakların identifikasiyası”
barədə bəhs edilir.
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“Qanunla təyin edilmiş müdafiə prosedurları” barədə 3-cü, 4-cü və 5-ci maddələrdə, bəhs edilən
əmlakları qorumaq üçün hər bir Tərəfin həyata keçirməli olduğu hüquqi, siyasi və inzibati ölçülər
qeyd edilib. Bu ölçülər, hər bir regionda yaxud dövlətdə müxtəlif formada tətbiq edilə bilər. 4cü maddədə həmçinin, qorunan irs üçün tətbiq edilə biləcək hüquqi addımlar barədə bəhs edilir:
bu addımlar, qorunan əmlaklara aidiyyatı olan işlərə nəzarətdən ibarətdir.
6-cı, 7-ci və 8-ci maddələrdə “köməkçi tədbirlər” barəsində danışılır. Bunlar, qorunan əmlakların
saxlanılmasını və bərpasını təmin etmək, asanlaşdırmaq və dəstəkləmək məqsədilə dövlət
orqanları tərəfindən təmin edilə biləcək maliyyə dəstəyi formalarıdır. Burada həmçinin, ətraf
mühitlə bağlı nəzərə alınması lazım olan müxtəlif tədbirlər qeyd edilib, məsələn, ictimai yerlər
və çirklənmə ilə mübarizə.
9-cu maddədə tələb edilir ki, mədəni irsi qoruyan qanunların pozulması hallarında Tərəflər,
cinayət qanununa yaxud inzibati qanunlara əsasən adekvat cavab tədbirləri həyata keçirsinlər.
10-cu, 11-ci, 12-ci və 13-cü maddələr, “Konservasiya siyasətinə” aiddir və mədəni irsin kompleks
saxlanılıb qorunmasının prinsiplərini əks etdirirlər. Burada, istifadə və saxlama arasında tarazlıq
nəzərdə tutulur ki, bu da əmlakın memarlıq və tarixi dəyərini qorumağa imkan verir. Bu yanaşma,
13-cü maddədə təsvir edilən və maraqları olan inzibati tərəflər arasında faydalı əməkdaşlığı
nəzərdə tutan kompleks saxlama prinsipinə gətirib çıxarır.
14-cü maddədə, “İştirak və assosiasiyalar” barədə bəhs edilir. Bu maddə, marağı olan tərəflər
yaxud regionlar arasında əməkdaşlığa dəstək vermək məqsədilə strukturların yaradılmasını
nəzərdə tutur.
“Məlumat və kadrların hazırlanması” ilə bağlı olan 15-ci və 16-cı maddələr ilkin mərhələlərdə
irsin dəyərinin artırılması və anlaşılması vasitəsi kimi, ictimai iştirakın mühümlüyündən bəhs
edir.
17-ci, 18-ci, 19-cu, 20-ci və 21-ci maddələr “Saxlama barədə siyasətlərin Avropa koordinasiyası”
barədə bəhs edir. Xüsusilə, 17-ci və 18-ci maddələrdə, Avropanın saxlama barədə siyasətlərinin
koordinasiyası və Avropa Şurası çərçivəsində texniki yardım sistemi barədə məlumatın təmin
edilməsi haqqında danışılır. 19-cu maddədə, mədəni irsin saxlanılmasına cəlb edilmiş kadrların
mübadiləsini təşviq etmənin vacibliyi vurğulanır. 20-ci maddədə, Konvensiyanın uğurla həyata
keçirlməsini təmin etmək məqsədilə nəzarət komitənin yaradılması nəzərdə tutulur.

Avropa Şurasının Avropada Arxeoloji İrsin Qorunması barədə Konvensiyası
(1992; ratifikasiya edilib: 2000)
Valetta Konvensiyası 1992-ci il yanvar ayının 16-da Valetta şəhərində (Malta) qəbul edilmişdir
və 1995-ci ilin may ayının 25-də qüvvəyə minmişdir (Avropa Şurasının Müqavilələri Seriyası
№143). Bu, Avropa Şurasının Üzv Dövlətləri və Avropa Mədəniyyət Konvensiyasının başqa
iştirakçı dövlətləri tərəfindən imzalanma üçün və Avropa Şurasının və Avropa İcmasının üzvləri
olmayan dövlətlər tərəfindən birləşməyə açıqdır.
Arxeoloji İrsin (yenidən baxılıb) Qorunması barədə Avropa Konvensiyası 1969-cu il tarixli
orijinal London Konvensiyasını əvəz edib və onun yenilənmiş variantı sayılır. Bu, arxeoloji irsə
qarşı olan təhlükələrin mahiyyətindəki dəyişiklikləri əks etdirir: 1960-cı illərdəki kimi qanunsuz
qazma işləri səbəbindən yaranan təhlükələrin sayı hazırda azalsa da, 1980-ci illərdən günümüzə
qədər bütün Avropa boyunca həyata keçirilən iri inşaat layihələri səbəbindən təhlükələrin sayı
artmışdır. Yenidən baxılmış Konvensiya, ilkin variantda olan Konvensiyasın həyata
keçirilməsinin iyirmi iki illik təcrübəsinə əsaslanırdı. Bu, Avropa üçün yeni normativ-hüquqi
standartlar bazası yaratmışdır, və arxeoloji obyektlərin qorunması üzrə milli siyasətlər tərəfindən
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bu standartlara, kompleks qoruma prinsiplərinə uyğun olaraq elmi və sənədli sübutların mənbəyi
kimi riayət edilməlidir.

Avropa Şurasının Avropa Landşaft Dizaynı üzrə Konvensiyası
(2000; ratifikasiya edilib: 2011)
Avropa Landşaft Dizaynı üzrə Konvensiya, Avropa Şurasının Üzvləri tərəfindən imzalanması
məqsədilə 2000-ci ilin oktyabr ayında 20-də Florensiya şəhərində açıq elan edilmişdir. Bu, 2004cü ilin mart ayının 1-dən qüvvəyə minmişdir.
Konvensiyanın məqsədi bütün Avropa boyunca olan landşaftları qorumaq, idarə etmək və
planlaşdırmaq məqsədilə dövlətin səlahiyyətli qurumları tərəfindən yerli, regional, milli və
beynəlxalq səviyyələrdə siyasətlərin və tədbirlərin həyata keçirilməsini dəstəkləməyə yönəlib.
Bu, insanların yaşayış yerlərinin ətraf mühitinin keyfiyyətini təyin edən həm möhtəşəm və həm
də adi olan bütün landşaftları əhatə edir. Bu konvensiya xüsusi cəhətləri qorumaqla idarəetmə və
təkmilləşdirmə vasitəsilə sərt konservasiyada tutmuş faktiki yaradılışına qədər müxtəlif növ
fəaliyyətə səsləyən landşaftlara yumşaq formada yanaşmanı təmin edir.
Bu Konvensiya "landşaft siyasətlərini" mükəmməlləşdirməyə yönəlmiş və yerli və
mərkəzləşdirilmiş səlahiyyətli qurumlar arasında əlaqənin təşviq edilməsini və həmçinin,
landşaftların qorunmasında sərhədlər-arası əməkdaşlığı nəzərdə tutan yerli, milli və beynəlxalq
səviyyələrdə hüquqi və maliyyə tədbirlərini təklif edir. Bu, Üzv Dövlətlərin öz spesifik
ehtiyaclarına müvafiq olaraq tətbiq edə biləcəyi müxtəlif növ həll formalarını müəyyən edir.
Konvensiyanın həyata keçirilməsinə nəzarət Avropa Şurasının dövlətlərarası komitələri
tərəfindən yerinə yetirilir. Burada həmçinin Avropa Şurasının Landşaft üzrə mükafatı nəzərdə
tutulub və bu mükafat landşaftların qorunması, idarəetməsi və planlaşdırılması üzrə nümunəvi və
uzun müddətli siyasət yaxud tədbirlər təmin etmiş yerli və regional səlahiyyətli qurumlara yaxud
QHT-lərə verilir.

Avropa Şurasının Mədəni İrsin Cəmiyyət üçün Dəyəri barədə Normativ-Hüquqi
Konvensiyası
(2005)
Mədəni İrsin Cəmiyyət üçün Dəyəri barədə Normativ-Hüquqi Konvensiya Avropa Şurasının
Üzvləri tərəfindən imzalanması məqsədilə 2005-ci ilin oktyabr ayının 27-də Faroda açıq elan
edilmişdir və 2011-ci ilin may ayının 1-dən qüvvəyə minmişdir.
Bu Konvensiya bilik və irsin istifadəsinin vətəndaşların mədəni həyatda iştirak etmək hüququnu
İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə qeyd edildiyi kimi təmin etməsi fikrini
dəstəkləyir.
Mədəni İrsin Cəmiyyət üçün Dəyəri barədə bu Normativ-Hüquqi Konvensiya (həmçinin Faro
Konvensiyası kimi tanınır) “Avropanın ümumi irsi” fikrini, insan hüquqları və fundamental
azadlıqlarla əlaqələndirməsində innovasiyadır. Vətəndaşların inkişaf etmək istədiyi “birgə
yaşam”, həyatın keyfiyyəti və yaşayış şərtləri kimi mövzularla bağlı məsələlərə Faro
Konvensiyası orijinal töhvə bəxş edir.
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Faro Konvensiyası “mədəni irs cəmiyyətə xidmət göstərməlidir” nəinki “Cəmiyyət tərəfindən
xidmət göstərilən mədəni irs” fikrini vurğulayır. Bu Konvensiyada dinamik və novator yanaşma
tətbiq edilir və birinci dəfə elə alınır ki, irslə bağlı fəaliyyətdə mərkəzi rolu oynayan əşyalar deyil,
insanlar olur.
Tələb edilən konservasiya və müxtəlif qoruma mexanizmləri məsələlərindən başqa, iki innovativ
və açıq anlayış yaratmaqla konvensiyanın vurğuladığı əsas mövzu mədəni irsin, xüsusilə ictimai
“dəyəri”-dir. Birinci anlayış “mədəni irs üzərində hüququn olması”dır və burada irs ilkin təyin
etmə ehtiyacı olmadan fərdi hüquqlar yaradır. İkinci anlayış “mədəni irs icması”dır və buraya
müxtəlif sayda fərdlər daxil edilə bilər və vətəndaşlara imkan verilir ki, Avropanın ümumi irsinin
qurulmasında tam şəkildə iştirak etsinlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu konvensiya Azərbaycan tərəfi hələki ratifikasiya etməyib yaxud
imzalamayıb.
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3. İtaliyada mövcud təcrübələr
Aşağıdakı bölmədə Azərbaycanın mədəniyyət sektorunda təkrarlanması yaxşı təcrübə ola
biləcək,
İtaliyada qəbul edilmiş təcrübələrdən danışılır. Bölmə, ön
söz hissəsində təklif edilmiş strukturu davam etdirir.
3.1 Mədəniyyətin idarə olunmasında müasir üsulların tətbiq edilməsi – həm mədəniyyətin, həm
də incəsənətin idarə olunmasında yerli özünü-idarə qurumları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
İtaliyada, mədəni irsin qorunmasını və inkişafını dəstəkləyən qanunlar, hətta birləşməyə qədər
olan ölkələrdə belə var idi. İtaliya Respublikasının Konstitusiyası bəyan edildikdən sonra (1947)
mədəniyyətin rolu, 9-cu maddədə aydın şəkildə müəyyən edilmişdir:
“Respublika mədəniyyətin, elmin və texniki tədqiqatların inkişafını təşviq edir. O, təbii landşaftı
və xalqın tarixi və mədəni irsini mühafizə edir”

3.1.1 Mədəniyyətin qorunmasında və iqtisadi dəyərinin artırılmasında Dövlətin,
Regionların və yerli hakimiyyət orqanlarının rolu
İtaliyanın mədəniyyət qanunvericiliyi - mədəni irsin və landşaftın qorunması barədə qanun (1939cu ilin 1089 və 1497 saylı qanunları), rəssamlara və rəssam yaradıcılığına dəstək barədə qanun,
məsələn kompleks Müəlliflik Hüquqları, iri mədəniyyət institutlarının təsisatı (Restavrasiya
İnstitutu, milli kinematoqrafiya birliyi (Cinecittà və Istituto Luce), milli teleradio şirkəti – 1930cu illərin sonuna və 1940-cı illərin əvvəllərinə aiddir).
Bu qanunvericiliyin fəaliyyəti başlıca olaraq dövlət yönlü idi, belə ki o, yerli hakimiyyət orqanları
üçün kiçik muxtariyyətli Nazirlik rolunu oynayırdı. 70-ci illərdən başlayaraq regional hakimiyyət
dairələri mədəniyyət siyasətində əhəmiyyət qazanmağa başladıqca, müxtəlif islahatlar həyata
keçirilməyə başlandı. Xüsusilə, qərarların yaxınlığına əsasən (yəni daha aşağı səviyyədə olan
hakimiyyət dairələrinə) yaxud imkanları baxımından (yəni özəl nümunələr olsa belə, daha çox
uyğun olan şirkətlərə) ötürülməsi məqsədilə 90-cı illərin sonlarında “subsidiarlıq” prinsipi təklif
edildi (ilk öncə, adi qanunla - №467/2000 saylı Birləşdirilmiş Mətn – daha sonra №3/2001 saylı
konstitusiya qanunu ilə).
70-ci illərdən başlayaraq, institusional islahatların mühüm yolu başlandı. İlk öncə, 1972-ci ildə
1947-ci ilin Konstitusiyasına əsasən 15 adi regionun yaradılması tamamlanmışdır. Bu, mərkəzdən
ayrılma prosesini başlatmış və bəzi regionlar öz şəxsiyyətini təsdiqləmə forması kimi öz
siyasətlərini müəyyən etməyə başlamışdılar. Bələdiyyələr bundan nümunə götürdülər və 1970-ci
illərin ortalarında əksər regionların və bələdiyyələrin mədəniyyət üzrə xüsusi bölmələri yerli
idarəetmə qurumlarına daxil edildi və mədəni həyatda daha yaxından iştirak barədə cağırış, geniş
müzakirə edilən milli mövzuya çevrildi.
Müharibə sonrası islahatlar axını həmçinin mili səviyyəyə də öz təsirini göstərdi. 1975-ci ildə,
Təhsil Nazirliyindən muzey və abidələr, kitabxanalar, mədəniyyət institutları üçün, Daxili İşlər
Nazirliyindən arxivlər üçün və Baş Nazirin İdarəsindən kitab çapı üçün cavabdehlikləri yenidən
paylaşdırmaqla ayrıca olaraq İrs Məsələləri üzrə Nazirlik yaradıldı. Bədii sənət nümunələri ilə
bağlı öhdəliklər həmin vaxt ötürülməmişdi, bu yalnız 90-cı illərin sonlarında baş tutdu. Beləliklə,
İtaliya irsinin mühümlüyü milli mədəni siyasətin məhəl daşı kimi vurğulandı; “mühafizə” və
“bərpa” dövlətlərin fəaliyyətinin və mədəniyyət üçün ayrılmış maliyyə mənbələrinin əksər
hissəsini əhatə edən aparıcı funksiyalar oldu.
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1998-ci ildə, dövlət İrs Məsələləri üzrə Nazirliyin irslə bağlı fəaliyyət dairəsini genişləndirdi və
əvvəllər Turizm Nazirliyinin səlahiyyətində olan bədii sənət və kino sahəsinə görə məsuliyyət İrs
Məsələlələri üzrə Nazirliyə ötürüldü. Müəlliflik hüquqları ilə bağlı cavabdehliklər 2000-ci ildə
əlavə edildi və bu tarixdə Mədəni İrs və Mədəni Fəaliyyətlər Nazirliyi mədəniyyət nazirliyi
statusunu əksər Avropa ölkələrinin göstəriciləri ilə müqayisə edilə biləcək şəkildə tam əldə etdi.
Digər ölkələrdən fərqli olaraq (Fransa, Birləşmiş Krallıq) televiziya, radio və mətbuat və
həmçinin incəsənətlə bağlı təhsil bu nazirliyinin səlahiyyətlərindən kənarda qalmışdı.
“Mədəni turizm” sayəsində İtalyanın turizm baxımından yüksək cəlbediciliyini nəzərə alaraq,
nəhayət 2013-cü ildən bəri Mədəniyyət Nazirliyi turizmlə bağlı səlahiyyətlərə malik oldu və
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi adlandırıldı (Ministero per i Beni e le
Attività Culturali/MIBACT).
2001-ci ilin konstitusiya islahatı (konstitusiya qanunu № 3/2001) mövcud vəziyyətə aşağıdakı
formada aydınlıq gətirdi:
o
o
o

bu, dövlətin ətraf mühit, landşaft və mədəni irs istiqamətində məxsusi qanunvericilik səlahiyyətini
təsdiqlədi (117-ci maddə, 2);
bu, dövlət orqanları arasında razılaşmaları və koordinasiya formalarını dəqiq təyin etdi (118-ci
maddə, 3);
bu, regional hakimiyyət dairələrinə mədəni və ekoloji irsin iqtisadi dəyərinin artırılması və
həmçinin, mədəni fəaliyyətin dəstəklənməsi və təşkil edilməsi istiqamətində paralel
qanunvericilik səlahiyyətini təmin etdi (117-ci maddə, 3).
Bu mürəkkəb tənzimləmə, mədəni siyasətin idarə edilməsi prosesini uzun müddət mübahisə
mövzusuna çevirdi və Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətlərə səbəb oldu.
Yuxarıda qeyd edilmiş islahatların nəticəsi kimi, İtaliyanın mədəniyyəti idarəetmə modeli
hakimiyyətin dörd səviyyəsinə əsaslanır – dövlət, regionlar, əyalət və bələdiyyələr.

Dövlət
Milli səviyyədə, mədəni sektor üzrə məsuliyyətlər Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm
Nazirliyinə həvalə edilib.
İslahatların nəticəsi kimi, 90-cı illərdə və daha çox 2013-cü ildə Mədəni İrs, Fəaliyyətlər və
Turizm Nazirliyinə əsas mədəni funksiyaların tam spektri həvalə edildi: kommunikasiya sahəsi
istisna olmaqla (radio, televiziya, mətbuat) irs, turizm, muzeylər, kitabxanalar və arxivlər, təsviri
incəsənət, bədii sənət nümunələri və kino, mədəni institutlar, müəlliflik hüquqları.
Təşkilati baxımdan, Nazirlik bir neçə islahatdan keçmişdir (233/2007 saylı Fərman və 91/2009
saylı Fərman) və ən sonuncusu 171 saylı, 29 avqust 2014-cü il tarixli Fərman və Nazirliyin 4344/2016 saylı müvafiq Fərmanı vasitəsilə olmuşdur.
Hazırki təşkilati struktur belədir:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 baş katib koordinasiyaya cavabdehdir;
11 baş müdirlik;
7 mərkəzi institut;
40 xüsusi muxtariyyətli institut;
Periferik idarələr (17 regional katiblik və regional muzey şəbəkəsi)
Rəhbərliklər (arxeoloji, kitabxana-arxiv, mədəni mühit və irs)
Milli arxivlər.
Milli kitabxanalar.
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Bu islahatlar aşağıdakıları nəzərdə tutur:
•
•
•

Mərkəzi və ərazi funksiyaları arasında koordinasiyanı sadələşdirmək;
Dövlət muzeylərinin muxtariyyətini gücləndirmək və beləliklə də onların idarəetmə təcrübəsini
artırmaq;
İnnovasiya, tədqiqat və təhsil siyasətlərini gücləndirmək.
Mərkəzi səviyyədə Nazirlik baş müdirliklər vasitəsilə və dörd məşvərətçi qurumun dəstəyilə
çalışır: İrs və Landşat üzrə Şura, Bədii Sənət Nümunələri üzrə “Məşvərətçi Şura”, Müəllif
Hüquqları üzrə Daimi Komitə və yeni əlavə edilmiş Turizmin Təşviqi üzrə Daimi Komitə.
Baş müdirliklər texniki olaraq digər mərkəzi, yüksək-səviyyəli, nisbətən muxtariyyətli elmi
qurumlar tərəfindən dəstəklənir və bu qurumlar arasında İrsin qorunması və bərpası, İrsin
kataloqa salınması, Kitabların bərpası və kataloqa salınması, Arxivlər, Demo-etno-antropoloji
əşyalar, Təsviri incəsənət nümunələri və Opificio per le Pietre Dure (cilalanmış və yarımqiymətli artefakt daşların bərpası ilə məşğul olur) üzrə Instituti centrali mövcuddur.

Mənbə: Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi
Sonuncu islahatlar nəticəsində mühüm milli muzeylərə konkret muxtariyyət verilmiş, yerli və
beynəlxalq müsabiqə vasitəsilə direktorların işə qəbulu həyata keçirilmişdir.
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi periferik səviyyədə inzibati orqanlar Regional Katibliklər - və irsin qorunması ilə bağlı xüsusi tapşırıqları yerinə yetirən texniki-elmi
ərazi strukturları - arasında bölüşdürülüb: İncəsənət, Landşaft və Əntiq əşyalar üzrə yuxarıda adı
çəkilmiş Baş Müdirliklərlə əlaqədar olan müdiriyyət. İslahatda həmçinin, “Regional Muzey
Şəbəkələri” (Poli Museali Regionali) təqdim edilmişdir və bunların əsas məqsədi yerli və özəl
muzeylərə açıq olan regional muzey sistemlərini təşviq etmək olacaqdır.
Bundan başqa, eyni Fərmana əsasən, əksəriyyəti Roma ərazisində yerləşən (Ostiya Antika,
Appiya Yolu, Villa Culiya Etrussiya Muzeyi, Tivolidəki Villa Adriana və Villa d`Este, və s.)
əlavə 10 muzeyə və arxeoloji obyektə xüsusi muxtariyyət veriləcək.
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Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyindən başqa, Təhsil, Universitet və
Tədqiqatlar Nazirliyini də qeyd etmək olar. İncəsənət, Musiqi və Rəqs üzrə Ali Təhsil üçün Baş
Müdirlik vasitəsilə Nazirlik ali incəsənət təhsil növlərinə görə məsuliyyət daşıyır, hansılar ki,
onun milli İncəsənət Akademiyalarında, Milli Dram Akademiyasında, Milli Rəqs
Akademiyasında və musiqi konservatoriyalarında tədris edilir. Bu həmçinin, bədii və musiqili
hazırlıq üzrə diplomlar verən bir neçə başqa təhsil müəssisələrində tədris edilir.
Qanunvericilik funksiyasına gəldikdə isə bu, Nümayəndələr Palatası və Senatın qarşılıqlı işinə
əsaslanır və bir qayda olaraq onların Mədəniyyət Kommissiyaları 2 vasitəsilə həyata keçirilir.
Büdcə haqqında Qanunun illik təsdiqi (Maliyə Sabitliyi Qanunu) hər iki Palatanın göstərişi ilə
həyata keçirilir və beləliklə də Parlament maliyyələşmə sistemində müvafiq rol oynayır.

Yerli hakimiyyət orqanları
İtaliya mürəkkəb, çox-səviyyəli dövlət idarəetmə forması ilə xarakterizə edilir və konstitusiyaya
əsasən burada 3 fərqli yerli hakimiyyət orqanı səviyyəsi mövcuddur: Əyalətlərdən ibarət olan
Regionlar və Əyalətlərin ibarət olduğu Bələdiyyələr.

Regionlar
İtaliyanın iyirmi Regionuna, 2001-ci ilin islahatına və mədəniyyət sektorunda inzibati strukturlara
əsasən qanunvericilik səlahiyyətləri verilib (regional mədəniyyət departmentləri / "assessorati
regionali alla cultura", bəzi hallarda təhsil və turizm kimi digər sahələrlə bağlıdır). Regionlar iki
qrupa bölünürlər:
•

beş muxtar region, müharibədən sonrakı dövrdə yaradılıb və mədəniyyət sahəsində daha geniş
səlahiyyətlərə malikdirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, öz qanunlarına əsasən bu beş muxtar
rayondan üçü - d'Aosta, Sisiliya və Trentino Alto Adice - həmçinin özlərinin mərkəzdən kənar
Müdirlik vasitəsilə, əvvəlki “milli” indiki “regional” muzeyləri və əraziləri də daxil olmaqla
özlərinin irs dəyərləri üçün xüsusi və birbaşa qanunvericilik və idarəetmə öhdəliklərini təyin
edirlər (dövlət tərəfindən funksiyaların ötürülməsi 1970-ci illərin sonlarında baş vermişdir);

•

on bes adi region, əsası 1972-ci ildə qoyulub və ilkin vaxtlarda bunların səlahiyyətləri
Konstitusiyaya əsasən (117-ci maddə) yerli muzey və kitabxanalara nəzrət və onlara maliyyə
dəstəyi ilə məhdudlaşdırılmışdı. “Yerli maraqların mədəni təşviqi” üçün öhdəliklərin ötürülməsi
(616 saylı Qanun, 1977) mədəniyyətlə bağlı mərkəzdən uzaqlaşma tələblərinə uyğun olmasa da,
onların mədəniyyət sahəsində fəal məsuliyyətinin qismən təsdiqi oldu. Lakin nəticədə regionlara
mədəniyyət sahələrinin geniş əhatə dairəsi üzrə qərarlar qəbul etməyə icazə vermək üçün formul
kifayət qədər aydın deyilidi. 1990-cı illərin sonlarında qəbul edilmiş növbəti "Öhdəliklərin
Ötürülməsi haqqında Qanuna" və 3/2001 Konstitusiya Qanununa əsasən, adi regionlar halhazırda irs və mədəni fəaliyyətin idarə edilməsi və genişləndirilməsinə dair dövlətə "paralel
qanunvericilik işləyib hazırlama səlahiyyətinə" malikdirlər.
Regional maraqların rəsmi təmsil edilməsi – istər mədəni, istərsə də digər məsələlərdə - DövlətRegionların Konfransına etibar edilib. Bu çərçivədə, mədəniyyət üzrə regional departamentlərin
rəhbərləri ümumi maraq kəsb edən məsələləri müzakirə etmək məqsədilə müntəzəm olaraq iki
koordinasiya komitəsinin çərçivəsində görüşürlər: lobbi təşkilatlar qismində çıxış edən və
mədəniyyət sahəsində daha çox federativ idarəetmə quruluşunun tam tətbiq edilməsi üçün
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Hazırda konstitusiya əsaslı islahat prosesindədir.
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institusional islahatların həyata keçirilməsini dəstəkləyən Mədəni dəyərlər üzrə regionlararası
komitə və bədii sənət nümunələri üzrə regionlararası komitə.

Əyalətlər
107 İtaliya Əyaləti dövlət tərəfindən mədəni siyasətə ən az cəlb edilən səviyyə olub: onların 2013cü ildə mədəniyyət sahəsinə xərclədikləri ümumi məbləğ 131 milyon avro olmuşdur və bu əsasən
arxiv və kitabxanalara ayrılmışdır. 2008-ci il böhranından sonra onların büdcəsi təxminən yarıya
qədər düşmüşdür və eyni ildə bələdiyyə məsrəflərinin məbləğındən on beş dəfə az olmuşdur
(irəlidə bax).
Bu qaydadan yeganə istisna iki zəngin Trento və Bolzano Muxtar Əyalətləridir və Trentino-Alto
Adice Regionu dövlət tərəfindən öz mədəni səlahiyyətləri ilə təltif edilib (irsə görə birbaşa
cavabdehlik daxil olmaqla) və həmçinin, əsaslı maliyyə mənbələri ilə təmin edilib, hansı ki,
mədəniyyətə regional məsrəflər çərçivəsində hesablanır.
Adi əyalətlərə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, Konstitusiyamızı dəyişmiş və hər iki
parlament tərəfindən qəbul edilmiş və 2016-cı ilin payızında təsdiqini gözləyən 1429B saylı
Qanuna əsasən əyalətlər ləğv edilməlidir. Onların funksiyaları İtaliyadakı böyük çatışmazlığın
qarşısını almaq məqsədilə bizim dövlət xərclərimizin azaldılmasına yönəlmiş “xərclərə baxış”
prinsipinə uyğun olaraq dövlətin üç ayrı səviyyəsi arasında paylaşdırıla bilər.

Bələdiyyələr
Dövlətlə yanaşı 8 101 bələdiyyə bu günki gündə şübhəsiz ən mötəbər qurumlar və İtaliyanın
mədəni səhnəsində maliyyə mənbələridir. Bu o dərəcədə özünü büruzə verir ki, 2008-ci ildən
sonra ortaya çıxan ixtisarlara baxmayaraq (-19%), 2013-cü ildə mədəniyyət üçün onların
xərclədiyi məsrəflərin ümumi məbləği 1 990 milyon avro olmuşdur (İtaliyanın Milli Statistika
Təşkilatının - İSTAT məlumatı) və əvvəlki kimi, Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm
Nazirliyinin özünün həmin il üçün olan xərclərini üstələyirdi: 1 609 milyon avro.
Bələdiyylərin mədəniyyət departamentləri / "assessorati comunali alla cultura" vasitəsilə onlar,
bələdiyyələrin mədəniyyət institutlarının birbaşa və dolayısı yolla idarə edilməsində birinci
dərəcəli rol oynayırlar: muzeylər və ərazilər, arxivlər, kitabxanalar, teatrlar, bələdiyyə mədəni
mərkəzləri, və s.
İtaliya bələdiyyələri də həmçinin, öz tarixi obyektlərinin bərpasına və saxlanılmasına,
mədəniyyət məkanlarının tikintisinə Nazirliyin nəzarəti altında olsa belə yüksək sərmayə
qoyurlar. Xüsusilə 2000-ci illərin əvvəllərində müasir incəsənət muzeylərinə və bədii sənət
mərkəzlərinə xüsusi diqqət verilirdi və sərmayə qoyulurdu (məsələn, Romadakı MACRO –
Müasir İncəsənət Muzeyi, Turindəki GAM, Berqamodakı GAMEC, Roveretodakı MART,
Milandakı Museo del Novecento və Romadakı Renzo Piano tərəfindən təsis edilmiş Üç Zallı
Auditoriya).
Bələdiyyələr həmçinin, geniş çeşiddə mədəni fəaliyyət növlərini təşviq edir və dəstəkləyirlər,
milli zəmində tərtib edilən zəngin sərgi təşkilatlarına, bədii sənət festivallarına, ədəbiyyat
festivallarına, küçə tədbirlərinə, Bəyaz Gecələr (Notti Bianche), mədəniyyət azlıqlarının
bayramlarına, və s. töhvələr verirlər.
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3.1.2 Mədəniyyət üçün dövlət tərəfindən xərclənən məsrəflər
Hazırda, İtaliyada dövlətin xərclədiyi mədəni məsrəflərin təsnifatını aparmaq çətindir.
Belə bir təsnifat yalnız gələcəkdə xüsusi müşahidələrin nəticəsində mümkün olacaqdır. Həqiqətən
də, İtaliyanın Milli Statistika Təşkilatı (“İSTAT”) tərəfindən aparılan Milli Hesabatların
təhlilində yalnız dövlət və yerli məsrəflər barədə məlumat mövcuddur (burda yerli dedikdə
regional, əyalət və bələdiyyə məsrəfləri nəzərdə tutulur) və dövlətin səviyyələri arasında digər
fərqlərin təhlili verilmir. Belə fərqlər kifayət qədər qəlizdir, çünki regional məsrəflər barədə
ümumi rəsmi məlumat yoxdur və belə ki, regional büdcələr hələ standartlaşdırılmamış olduğuna
görə asanlıqla müqayisə edilə bilmir. Digər tərəfdən isə mədəniyyət məsrəfləri barədə həm
əyalətlər və həm də bələdiyyələr tərəfindən toplanmış ümumi məlumat əsasında İSTAT tərəfindən
əyalət və bələdiyyə hesabatları verilir.
Hazırda, dövlət tərəfindən mədəniyyətə xərclənmiş məsrəflər barədə yeganə rəsmi məlumatlar
etibarlı və birmənalı şəkildə 2000-ci illər ərzindəki tendensiyaların analizidir. Qeyd etmək
lazımdır ki, İtaliyada dövlət tərəfindən mədəniyyət xərcləri adəti üzrə mərkəzləşdirilmiş idi, lakin
tədricən bu işdə dövlətin payı əsrlərin kəsişməsində mövcud olan ümumi məbləğdən 40%-ə qədər
endi.
Cədvəl 4:
və 2014

Dövlət idarəçiliyi səviyyəsinə əsasən dövlətin mədəni məsrəfləri, milyon avro ilə, 2001
2001

2014

İdarəçilik
səviyyəsi

milyon
avro

ümumidən
%

milyon
avro

ümumidən
%

Dövlət*
Yerli**
Yekun

2 476
3 623
6 099

40.6
59.4
100.0

1 903
3 561
5 464

34.8
65.2
100.0

20012014
%
fərqi
-23.2
-1.8
-10.5

Mənbə: Məlumatlar Associazione per l'Economia della Cultura on ISTAT / COFOG tərəfindən işlənib hazırlanıb.
Qeydlər: Dövlət məlumatları səviyyəsi üçün hər səviyyədə konsolidasiya həyata keçirilir, lakin səviyyələr arasında keçirilmir. Ona görə də, dövlət
tərəfindən mədəniyyət məsrəfləri konsolodasiya olunmur. Burda təqdim edilmiş məlumatlar Avropa Hesabatlar Sistemindən götürülüb - 1995 - ESA95
Sorğusu 1100_S13 – Ümumi Dövlət Xərcləri. COFOG qrupları belə nəzərdə tutulub: 08.20 Mədəni xidmətlər (IS), 08.30 Yayım və mətbuat xidmətləri
(CS), və qalan qrup 08.50 R&D İstirahət, mədəniyyət və din (CS).
*
Dövlət məsrəflərinə əsasən İrs Nazirliyi və Baş Nazirin İdarəsi daxildir.
**
Yerli məsrələrə Regionlar, Əyalətlər və Bələdiyyələr daxildir.

Yerli və dövlət məsrəfləri arasında bu fərqlənən təmayül Şəkil 1-də verilib və 2000-ci
illər ərzində olan yüksəliş və enişləri əks etdirir.
Şəkil 1: Dövlət idarəçilik səviyyəsi tərəfindən dövlətin mədəniyyət məsrəfləri 2001-2014 (milyon
avro)
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Mənbə: Məlumatlar İtaliyanın Milli Statistika Təşkilatının Mədəniyyətin İqtisadiyyatı assosiasiyası tərəfindən işlənib
hazırlanıb.

Hələ 1960-cı illərin sonundakı sol-mərkəzçi qaydaya əsasən mədəniyyət üçün məsrəflərin kifayət
qədər dinamik tendensiyasından sonra, Şəkil 1-də göstərilir ki, növbəti onilliyin əvvəllərində
dövlət tərəfindən mədəniyyətin maliyyələşməsində qəfil eniş olmuşdur və ardınca isə fərqli
olaraq məsrəflər artmışdır, daha sonra durğunluq və 2008-ci ilə qədər aramlı artım müşahidə
edilmişdir. Eyni zamanda yerli məsrəflər yavaş-yavaş artmaqda idi.
Mədəni məsrəflər üçün ən yüksək nöqtə həm dövlət və həm də yerli səviyyə üçün 2008-ci ildə
olmuşdur və mədəniyətlə bağlı ümumi dövlət məsrəfləri 8 052 milyon avro təşkil etmişdir. Onun
2009 və 2014-cü illər arasında 6 464 milyona düşməsi – birbaşa olaraq iqtisadi və maliyyə
böhranının səbəbi olmuşdur ki, bu da olduqca sərt hal idi.
Bu dövrdə dövlət köçürmələrindəki ixtisarlardan çox pis təsirlənmiş yerli səviyyədəki mədəni
məsrəflər tendensiyasında azalma yaşanmağa başlanır (-21%), belə ki bu, mədəniyyət üçün dövlət
məsrəflərinin təxminən iki dəfə azalmış səviyyəsindən də çox aşağı idi (-47%) və beləliklə də
yumşaldıcı faktor kimi müəyyən şəkildə fəaliyyət göstərir.
Qeyd etmək lazımdır ki, qanunvericiliyin normativ-hüquqi bazasında olan dəyişikliklər idarəetmə
modellərinin ahəstə təkamülünü tələb edirdi və nəzərdə tuturdu, belə ki, İtaliya bir ölkə olaraq
çoxsaylı və hərtərəfli mədəni ərazilər, institutlar və kadrların ölkəsidir:
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Kateqoriya
Muzeylər
Arxeoloji ərazilər
Abidlər
Arxivlər
Kitabxanalar
Teatrlar
YUNESKO-ya aid
ərazilər
Milli Mədəni
Ərazilər
Biletlərdən gəlir
Xidmətlərdən gəlir
Bədii sənət
məkanları
Bədii sənət
nümayişləri
Ümumi dövriyyə
Kinoteatr zalları
Kinoteatr ekranları
Turistlərin Gəlişi
Turistlərin Qalması
Turist xərcləri

Sayı
3.850
240
501
60.000
13.000
1.423
51
490
125.000.000 avro
50.000.000 avro
25.000
170.000

800.000.000 avro
1.700
3.800
105.000.000
380.000.000
12.000.000.000
avro
Mənbə: Mədəniyyət nazirliyi, 2014 və başqaları.

3.1.3 Dövlət-özəl sektorlar arasında tərəfdaşlıq
Son onilliklərdə İtaliyada həyata keçirilmiş çoxlu sayda islahatlat və təcrübələr mədəni irsin və
bütövlükdə mədəniyyətin idarə olunmasında özəl tərəflər üçün yeni rolların və iştirakın
yaranmasına təkan vermişdir. DÖST əsaslı normativ-hüquqi baza istiqamətində ilk addım Ronçi
Qanunu olmuşdur (Qanun-Fərman № 433/92, qanun № 4/1993). Bu Qanun ilk dəfə olaraq,
konservasiyaya və qorumaya daha çox meyilli olan ölkədə milli hakimiyyət orqanlarının diqqətini
mədəniyyətin idarə edilməsi və iqtisadi dəyərinin artırılması məsələsinə çəkdi.
Ronçi Qanunu fəaliyyət növləri, mənbələr, səlahiyyətlər toplusu kimi nəzərə alınmalı olan və irs
və ziyarətçilər arasında vasitəçi rolunu oynayan “ictimaiyyət üçün xidmətləri” tənzimləyir.
Başlanğıcda bu xidmətlər, mədəni irsin əsas missiyasına tamamilə köməkçi vasitələr hesab
edilirdilər, onlar siyasi diqqətə səbəb oldular və hüquqi baxımdan tanındılar 3 və beləliklə də,
mədəni irsin idarə edilməsinin gedişatında mühüm qəbul edildilər və ona görə də Mədəni
Landşaft və İrs barədə İtaliya Məcəlləsində əlavə maddədə qeyd edilməyə layiq görüldülər – №
42 saylı 2004-cü il 22 yanvar tarixli qanunvericilik fərmanı (117-ci maddə).
İctimaiyyət üçün xidmətlərə daxildir:
a) Kataloqların nəşri, audio-vizual və kompüter vasitələrinin və mədəniyyət nümunələrinin
canlandırılması yaxud onlara aid məlumatların nəşri və satışı ilə bağlı xidmətlər;
b) Kitab və arxiv əmlaklarına aid xidmətlər, mədəniyyət nümunələrinin reproduksiyalarının
təminatı, kitabxanadan götürülən kitabların çatdırılması;
3

139/1997 saylı Nazirlik Fərmanı ilə, məsələn bilet satışı xidməti də daxil olmaqla xidmətlərin spektri genişlənmişdi.
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c) Qeydlərin, slaydların və muzeylərin kitabxana kolleksiyalarının idarə olunması;
d) Ticarət məkanlarının idarə edilməsi və mədəniyyət nümunələrinin kommersiya tipli istifadəsi;
e) İctimaiyyətlə əlaqələrlə bağlı xidmətlər, uşaqlar üçün kömək və əyləncə, məlumat və təhsil ilə
bağlı bələdçilik və köməkçilik xidmətləri, görüş yerləri;
f) İaşə, restoran, qarderob xidmətləri;
g) Mədəni sərgilərin və tədbirlərin təşkilatı, həmçinin reklam səyləri.
Ronçi Qanunu sonralar, muzeylərinin roluna (ümumilikdə milli irs nümunələrinə), mədəniyyətin
idarə edilməsinə özəl tərəflərin birbaşa cəlb edilməsinə (gəlirli və qeyri-kommersiya tipli)
yenidən baxılması üçün çox güclü stimul oldu. ‘Satınalmadan’ (spesifik tapşırıqları icra edən özəl
sektor nümunəsi ilə müqavilə) idarəetməyə doğru (xidmətlərin layihəsi hazırlanan zaman spesifik
öhdəlikləri ehtimal etmək) belə keçid, ölkədə növbəti islahatlar üçün zəmin yaratdı – hətta yerli
səviyyədə belə.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, İtaliya sistemi yerli hakimiyyət orqanlarının mədəni irs
obyektlərinin güclü komponentinə arxalanır və Dövlət özəl tərəfdaşlara yönəlik normativ-hüquqi
baza yaratdığı üçün yerli hakimiyyət orqanları da bu tendensiyanı davam etdirdilər.
Ümumiyyətlə, 90-cı illər mədəniyyətin idarə edilməsində istənilən növ əməkdaşlığa qarşı fəal
yanaşması ilə xarakterizə edilir: dövlət-dövlət, dövlət-özəl.
Misal üçün, 368/1998 saylı qanunvercilik fərmanı ilə nazirliyə icazə verilir ki, dövlətin mədəni
irsinin iqtisadi dəyərini artırmaq üçün digər dövlət idarəetmə orqanları ilə yaxud özəl tərədaşlarla
müqavilələr rəsmiləşdirsinlər.
2002-ci il üçün büdcə qanunu mədəniyyətin idarə edilməsində fiziki şəxslər üçün xüsusi cığır
açdı. 29-cu maddədə (“Dövlət idarəetməsinin səmərəliliyinin artırılması üzrə tədbirlər”) bildirilir
ki, hər dövlət idarəetmə qurumu aşağıdakıları edə bilər:
• iqtisadi münasiblik prinsipinə əsasən, yuxarıda adı çəkilən xidmətlərin tapşırılacağı özəl
müəssisələri təsis etmək;
• açıq tender vasitəsilə xidmətlərin idarə edilməsini özəl müəssisələrə tapşırmaq.
Sonradan Məcəllə şəklində birləşən bu islahatlar sayəsində, müştərək idarəetmə (həm dövlət və
həm də özəl) erası başladı. Məcəllə həqiqətən də müəyyən edir ki, iqtisadi dəyərin artırılması üzrə
tədbirlər (115-ci maddə) birbaşa yaxud dolayı yolla həyata keçirilə bilər.
•

Birbaşa yolla idarəetmə müəyyən dərəcədə muxtariyyətlə olsa da, Dövlət İdarəetməsinin
vasitələri və şəxsləri tərəfindən həyata keçirilir (elmi, təşkilati, maliyyə, iqtisadi).
• Dolayı yolla idarəetmə aşağıdakılar vasitəsilə həyata keçirilir:
o Təsis edilmiş yaxud daxilinə mədəni irsin aid olduğu dövlətin səlahiyyətli şəxsləri olan fondlara,
institutlara, assosiasiyalara, konsorsiumlara, şirkət yaxud müəssisələrə səs çoxluğuna sahib
olmaq imkanı vermək;
o Xüsusi meyara əsasən üçüncü şəxslərə güzəştlər etmək.
Məqsədlərin və əldə olan vasitələrin effektivliyi və yaxşı nəticə verməsi üçün birbaşa və dolayı
yolla idarəetmə arasında seçim xüsusi bir dəyərləndirmə nəticəsində həyata keçirilməlidir.
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Qutu № X – İtaliyada mədəniyyət üçün DÖST: əsas hüquqi mənbələr
Milli qanunvericilik

-

İtaliya Respublikasının Konstitusiyası: 3-cü maddə
Məcəllə (Qanunvericilik Fərmanı 22 gennaio 2004, № 42): 6cı maddə, 111 (c. 4), 112 (4,5,8), 115.
Qanunvericilik Fərmanı 50/ 2016: 180, 190-cı maddə.

3.1.4 Dövlət-özəl sektorlar arasında tərəfdaşlıq formaları
Dövlət-özəl sektorlar arasında tərəfdaşlıq termini ("DÖST") yalnız son zamanlarda milli
səviyyədə müəyyən edilmişdir (Qanunvericilik Fərmanı 50/2016). Ümumiyyətlə bu termin,
infrastrukturun maliyyələşməsini, inşaatını, bərpasını, idarəetməsini təşkil etməyə yaxud
xidmətləri təmin etməyə yönəlmiş dövlətin səlahiyyətli orqanları və iş dünyasının nümunələri
arasındakı əməkdaşlıq formalarına istinad edir.
İnfrastruktur layihələrini həyata keçirmək üçün Üzv Dövlətlərin dövlət səlahiyyətli orqanları
DÖST mexanizmlərindən tez-tez istifadə edirlər, xüsusilə də nəqliyyat, səhiyyə, təhsil və milli
təhlükəsizlik məsələlərində. Avropa səviyyəsində belə qəbul edilib ki, DÖST-in istifadəsi transavropa nəqliyyat şəbəkəsini yaratmağa kömək edə bilərdi, hansı ki, maliyyələşmənin yoxluğu
səbəbindən qrafikdən nəzərəçarpacaq dərəcədə geridə qalıb.
Dövlət-özəl sektorlar arasında tərəfdaşlıq və dövlət müqavilələri və konsessiyaları haqqında
İcma qanunu barədə Yaşıl Sənəddə ümumi təyinatın ilk cəhdi verilmişşdir [COM(2004) 327
final].
Komissiyanın fikrinə əsasən, tamamilə müqavilə əsaslı DÖST-in mətnində rəqabətli dialoq
prosedurunun milli qanunvericiliyə keçirilməsi maraqlı tərəfləri dövlət müqaviləsi kimi qeyd
edilmiş müqavilələrin verilməsində xüsusilə uyğunlaşmış olan və eyni zamanda iqtisadi
operatorun əsaslı hüquqlarını qoruyan prosedurla təmin edəcək.
DÖST əməliyyatı özəyində aşağıda qeyd edilmiş məxsusi xüsusiyyətlərə əsaslanır:
 Nisbətən uzun müddətli əməkdaşlıq
 Özəl mənbələr vasitəsilə layihəni ümumiyyətlə və xüsusilə maliyyələşdirmə üsulu
 İqtisadi operatorun (özəl) təkcə maliyyə baxımından deyil, həm də layihə baxımından
mühümlüyü
 Tərəflər arasında risklərin paylaşdırılması
DÖST təcrübələrinin yayılması, qərb və şərq ölkələri boyunca yayılmış fərqli təmayüllərlə
bağlıdır: mədəniyyət üçün dövlət mənbələrinin çatışmazlığı və inkişafın iqtisadi daşıyıcısı kimi
mədəniyyətin stimullaşdırılması üçün özəl səalhiyyətlərə könüllü şəkildə ehtiyac.
DÖST formaları institusional yaxud müqavilə əsaslı ola bilər. Birincisinə dövlət və özəl sektorlar
arasındakı əməkdaşlıq nəticəsində ayrıca hüquqi şəxslərin yarandığı əməliyyatlar daxildir (fond,
şirkət, və s.); İkincisinə əməkdaşlığın yalnız müqavilə əsaslı razılaşmaya əsaslandığı
əməliyyatlar.
DÖST formaları, dövlət sərmayələrinin müxtəlif fazalarda qəbul edilə bilər: işin yaxud xidmətin
layihəsinin hazırlanması, maliyyələşməsi, icrası, yenilənməsi yaxud istismarı.
Nəzəriyyə və təcrübələr zaman keçdikcə DÖST-in müxtəlif imkanlarını vurğulayır; onlar
aşağıdakı cədvəldə ümumiləşdirilib:
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Layihənin maliyyələşmə (LM) əməliyyatına gəldikdə isə (aşağıda nəzərdən keçirilmiş DÖST
formalarından biri), məsələ xüsusilə müzakirə edilmişdir: müvafiq sərmayələrə aidiyyatı olan
xərclər dövlətin (balansda olan) yaxud özəl (balansda olmayan) sektorun hesab edilməlidir.
Avropa Statistika Ofisinin (Eurostat) bəyanatına əsasən (11 fevral 2004-cü il), layihənin
maliyyələşməsində risklərin və gəlirlərin çox hissəsi özəl tərəfdaşa ötürülür. Beləliklə də, məhz
özəl tərəfdaş inşaat risklərinin və əlçatanlıq/tələb ilə ilə bağlı risklərin əsas hissəsini öz üzərinə
götürməlidir4.
İnşaat riski “cəlb edilmiş aktivin (obyektin) yaxud aktivlərin ilkin vəziyyəti ilə bağlı hadisələri
əhatə edir. Təcrübədə bu, üçüncü şəxslərə təzminat ödənişlərinə səbəb olan çatdırılmanın
gecikdirilməsi, təyin edilmiş standartlara riayət edilməməsi, nəzərəçarpacaq dərəcədə əlavə
xərclər, texniki çatışmamazlıq və xarici mənfi nəticələr (ekoloji risk də daxil olmaqla) kimi
hadisələrlə bağlıdır”.
Əlçatanlıq ilə bağlı risk “aktivin istismarı zamanı tərəfdaşın idarəetmə səviyyəsi kifayət qədər
qənaətbəxş olmadığı zaman və göstərilən xidmətlər müqavilədə razılaşdırıldığından daha aşağı
olduqda yaxud göstərilmiş xidmətlər müqavilədə qeyd edilmiş keyfiyyət standartlarına cavab
vermədikdə tərəfdaş cavabdehliyə çağırılır (“pis icraat”)”.
Tələblə bağlı risk “özəl tərəfdaşın fəaliyyətinin nəticəsindən asılı olmayaraq tələbin
dəyişkənliyini (müqavilə imzalandığı zaman gözlənildiyindən yüksək yaxud aşağı) əhatə edir.
Başqa sözlə, tələbdə dəyişkənlik tərəfdaş tərəfindən təmin edilmiş xidmətlərin qeyri-müvafiq
keyfiyyətilə birbaşa əlaqələndirilə bilməz. Əksinə bu, biznes-dövriyyə, yeni bazar cərəyanları,
son istehlakçıların istəklərində dəyişiklik yaxud texnoloji köhnəlmə ilə bağlı ola bilər. Bu, bazar
iqtisadiyyatında fiziki şəxslər tərəfindən yaşanılan “iqtisadi riskin” bir hissəsidir”.

Məlumat və göstərişləri Avropa DÖST Ekspertiza Mərkəzinin (ADEM) elektron səhiəsindən əldə etmək olar:
http://www.eib.org/epec/g2g/index.htm
4
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Beləliklə də, DÖST formaları əlaqələrin xassəsindən, sərmayələrin xüsusiyyətlərindən və
tərəfdaşlar arasındakı əlaqələrdən asılı olaraq müxtəlif mürəkkəblik dərəcələri nümayiş etdirə
bilər.

3.1.5 İnstitusional dövlət-özəl tərəfdaşlığı
İtaliya sistemində aşağıdakı DÖST formaları mövcuddur:
•
•
•
•

Konsorsium
Dövlət-özəl şirkət
Assosiasiya
Fond

3.1.5.1 Konsorsium
Konsorsium istənilən hər hansısa bir şəxs, üzv tərəfindən müəssisənin təkbaşına idarə edilməməsi
və ümumi fəaliyyətdə iştirak yaxud ümumi nəticələrə nail olmaq üçün öz mənbələrinin
birləşdirilməsi vasitəsilə yaradılmış olan razılaşma, birlik yaxud qrup formasıdır (şirkətlər qrupu
və ya dövlət orqanları).
Konsorsium həm dövlət təşkilatı və həm də özəl ola biləcəyinə görə, İtaliya dövlətində bu həm
Mülki Məcəllə və həm də Yerli Təşkilatlara dair Vahid Qanunvericiliklə (YTVQ) tənzimlənir.
Konsorsium üzvlərinin kapitalı məxsusi olaraq yaradılmış olan və tənzimlənən xüsusi fondda
toplanır.
Konsorsium həmçinin dövlət xidmətlərinin ümumi idarə edilməsi məqsədilə yerli dövlət inzibati
idarələri tərəfindən (YTVQ-in 31-ci maddə) yaradılmış ola bilər.
Hər bir konsorsiumun əlaqədar inzibati qurumların nümayəndələrindən ibarət olan yığıncaqları
olur və həmin bu inzibati qurumların öhdəlikləri, təşkilatın idarə edilməsini tənzimləyən
nizamnamədə, konvensiyada və razılaşmada qeyd edilmiş qaydalara mütənasib olur. Yığıncaqda
büdcənin planlaşdırılması və maliyyə balansının təsdiqlənməsi kimi inzibati vəzifələri olan idarə
heyəti təyin edilir.
Məhz buna görə, konsorsium yalnız institusional səviyyədə əməkdaşlıqla məhdudlaşmır,
həmçinin hər bir dövlət inzibati qurumu və konsorsium arasında müqavilə əsaslı xidmət adlı üsul
vasitəsilə, dövlət inzibati qurumları arasında idarəedicilik səviyyəsində əməkdaşlıq da tətbiq edir.
Dövlət inzibati qurumları arasında qəbul edildiyi zaman və mədəni irsin idarə edilməsi məqsədini
daşıdığı zaman, müqavilədən hər hansısa gəlirin əldə edilməsi müzakirə mövzusu olmur. Mövzu,
mədəni irsin idarə edilməsinə həsr edildiyi zaman konsorsium Mədəniyyətin İqtisadi Dəyərinin
Artırılması üzrə Konsorsiumun (Consorzio di Valorizzazione Culturale) adını qəbul edir. Bu,
dövlət inzibati qurumları tərəfindən birbaşa idarəetmə forması kimi nəzərə alınır, belə ki, bunun
tərkibinə yerli orqanlar daxildir (Mədəni Mühit və İrs Məcəlləsinin 2-ci maddə, c.2).
Mülki Məcəlləyə əsasən (2612-ci bənd), dövlət inzibati qurumlarının üzvləri olduğu zaman
konsorsium, gəlir paylaşımının məhdudlaşdırılması şərti ilə fərdi şəxslər tərəfindən birləşdirilə
bilər.
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Misal üçün “The VenariaReale” (http://www.lavenaria.it), əsası 2007-ci ildə qoyulmuş, “The
VenariaReale”-nin (Consorzio di ValorizzazioneCulturale “La VenariaReale”) irəliləməsinə görə
cavabdeh olan və Mədəni İrs üzrə Nazirlikdən (RegionePiemonte, the VenariaReale Şəhər
Konsulluğu, Compagnia di San Paolo and Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura) ibarət olan
bir Konsorsium tərəfindən idarə edilən kompleksdir.
Bu, İtaliya Mədəni İrs Məcəlləsinin 112-ci və 115-ci maddələrinə istinadən mədəni mühitdə
yaranmış yeni hüquqi şəxsdir.
Konsorsiumun innovativ inzibati profili “La Venaria Reale”-yə mütləq muxtariyyət təmin etmiş
olur: Konsorsium Kral Sarayı, Bağlar, Qalereyalar, Tövlələr və həmçinin La Mandria Parkının
yaxınlığındakı Deylagi Villası və Borqo Qalasının hissələrinə görə məsuliyyət daşıyır.

3.1.5.2 Dövlət-özəl şirkət
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Mədəni Mühit və İrs Məcəlləsinin 115-ci maddəsi, mədəni irsin
xarici özəl tərəflər vasitəsilə dolayı yolla idarə edilməsinə icazə verir. Qanunvericilik tərəfindən
qəbul edilmiş fərqli şirkət formaları arasında, həm dövlət və həm də özəl tərəflərin də olduğu
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin (DÖ-MMC) rolu təqdirəlayiq hesab edilir.
Yerli hakimiyyət dairələri bazara meyillilik strategiyasını qəbul edərək pul dəyərini artırmaq
məqsədilə, DÖ-MMC vasitəsilə özəl tərəflər ilə qarşılıqlı əlaqəni optimallaşdırmağa çalışırlar.
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin üzv qurumları, monokrtatik qurumdan tutmuş çox-səviyyəli
idarəetmə quruluşuna qədər əhatə edilən, idarə heyətindən, yoxlama kommissiyasından və
iclaslardan ibarət qəbul edilmiş bir modelə əsaslanır. Alternativ olaraq, idarəetmə komitəsi və
nəzarət komitəsi təşkil etmək olar.
DÖ-MMC-nin qanunvericilik mənbəyi 142/1990 saylı qanununda qeyd edilib (22-ci maddə),
daha sonra YTVQ-də təsdiq edilib (113-cü maddə), və yuxarıda qeyd edilmiş Mədəni Mühit və
İrs Məcəlləsində qəbul edilib.
Qeyd etmək lazımdır ki, DÖ-MMC-nin fərdi üzvləri tender yolu ilə seçilməlidirlər ki, dövlət
inzibati qurumlarının standartlarına riayət edilmiş olunsun.
DÖ-MMC-nin konkret forması STU adlı qurumdur - Società di trasformazioneurbana, şəhər
bərpa şirkətləri: bunlar şəhərin bərpası ilə bağlı layihələr üçün tətbiq edilir (YTVQ, 120-ci
maddə).
İtaliyada unikal bir hal, “Parchi Val di Cornia SpA” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir, ilk vaxtlar
dövlət-özəl tipli olsa da, hazırda dövlət şirkətdir (baxmayaraq ki, özəl şirkət kimi hüquqi statusu
var). 1975-ci və 1980-ci illər arasında, tənzimləmə planlarını koordinasiya etmək məqsədilə
(mədəni mühitdən istifadəni idarə edən qanun tərəfindən tələb edilən plan forması), Toskana
ərazisindəki bələdiyyələr “aşağıdan yuxarıya” siyasəti vasitəsilə birlikdə işləməyə başladılar.
Planların hazırlanması fazası olan 90-cı illərin əvvəllərində, təbiət və mədəniyyyət irsi tərəfindən
qorunan aktivlərin möhkəmləmləndirilməsi vasitəsilə qoruma siyasətinə reaksiya vermək
ehtiyacı yaranır.
Məhz buna görə, 142 saylı 1990-cı il 8 iyun tarixli Qanunun 22-ci maddəsinə (hazırda 267 saylı
2000-ci il 18 avqust tarixli Qanunvericilik Fərmanı "Yerli hakimiyyət orqanlarının birləşdirilmiş
hüquq təşkilatı") əsaslanan bir sıra özəl qurumlara əsasən Piombino, Campilya Marittima, San
Vinçenzo, Suvereto və Sassetta bələdiyyələri bu strategiyanı həyata keçirməyə müvəffəq ola
biləcək orqanı qəbul etmək qərarına gəlirlər və dövlət üstünlüyü (52%) olan və özəl iştirakın 48%
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olduğu müştərək müəssisə kapitalını seçirlər. 3-cü maddədə qeyd edildiyi kimi, 1993-cü ilin 18
iyul tarixində təsis edilmiş Parks Val di Cornia SpA şirkətinin qurulmasında məqsəd mədəni və
ətraf mühit mənbələrinin gücləndirilməsi və idarə edilməsi üçün tədbirlər hazırlayıb həyata
keçirməklə bələdiyyələrin özləri tərəfindən koordinasiya edilmiş zona bölgüsünə əsasən qoruma
sisteminə uyğun olaraq Val di Cornia park sistemini yaxud təbii ərazilərin, arxeoloji ərazilərin və
cəlb edilmiş bələdiyyələrin mədəniyyət əşyalarının qorunmasını, ictimai istifadə üçün xidmətlər
də daxil olmaqla kompleks şəkildə həyata keçirməkdir.

2003-cü ildə, ümumi xərclərin 70%-i parklardan gələn gəlir hesabına qarşılanmışdır.
2007-ci ildə mövcud qanunvericiliyə dəyişiklik edildikdən sonra (Qanunvericilik Fərmanı
42/2004, 115-ci maddə) səhmdarlar üçün tamamilə açıq olan korporativ strukturu, “daxili
əməliyyat” modelinə əsasən daimi şəkildə transformasiya etmək ehtiyacı yaranır, hansı ki, dövlət
qurumuna açıq tender rəsmi başa çatmamış xidmətləri yaxud işlərin xarici mənbədən almasına
imkan verir. Bələdiyyələr arasında Park Sisteminin həyata keçirilməsi və birgə idarə edilməsi
üzrə razılaşmanın 12-ci maddəsinə əsasən Bələdiyyələrin xidmətləri və Val Cornia Parks SpA
arasındakı iqtisadi əlaqələr xidmət müqaviləsi ilə tənzimlənir və bu müqavilənin mövzusu park
sistemində təqdim edilən xidmətlər toplusudur.
Xidmət razılaşmasının 5-ci maddəsinə əsasən, Şirkət aşağıdakı fəaliyyət növləri vasitəsilə park
və muzeylərin idarə edilməsini və ümumi əməliyyatını təmin edir:
1. Arxeoloji, təbii və ekoloji dəyərlərin saxlanılması, onlara qulluq göstərilməsi və mühafizəsi;
2. Tədqiqat, sənədləşmə, təhsil;
3. Açılış, məlumat, bilet və qonaqçılıq xidmətləri, ekskursiyalar, ekoloji təhsil, mətbuat işi, satış,
logistika və ərazilərə nəzarət baxımından irsin istiadə edilməsi və gücləndirilməsi;
4. Ərazidə fəaliyyət, belə ki o, qorunan ərazilərlə bağlı tətbiq edilən standartlarla uyğunluğu
nəzərdən keçirir;
5. İaşə xidmətləri və yerləşdirmə;
6. Mədəniyyət xidmətlərinin/məhsullarının təşviqi və kommersiyalaşdırılması ilə bağlı təşviq və
marketinq işləri.

3.1.5.3 Assosiasiya
Assosiasiyanın hüquqi statusu 14-cü maddə ilə və özəl hüquqi şəxslərə aid olan Mülki Məcəllənin
müddəaları ilə tənzimlənir. Assosiasiyalar assosiasiyanın həyatını həll edən və birlikdə ümumi
məqsədin həyata keçməsinə yönələn çoxlu subyektlər tərəfindən yaradılmış olan təşkilatlardır.
Üzvlər həmçinin iclasda səs verməklə və vaxt keçdikcə onun nizamnaməsini dəyişməklə və hətta
assosiasiyanın ilkin məqsədini dəyişməklə assosiasiyanın məqsədlərinə və vasitələrinə təsir
göstərirlər.
Assosiasiya potensial olaraq mədəni irsə malikdir, lakin buna baxmayaraq üstün elementi yeni və
ayrıca üzvlərə açıq olmasıdır. Üzvlər təkcə ayrıca şəxslər yox, həm də ayrıca təşkilatlar da ola
bilər. Məhz buna görə də, assosiasiyalar zaman keçdikcə dövlət üçün daha çox əhəmiyyət kəsb
etməyə başlayırlar.
Assosiasiyalar adətən direktorlar şurası tərəfindən və iclas vasitəsilə idarə edilirlər: bu iclasda,
hər bir üzv səs hüququna malikdir. Hüquqi şəxs adətən bu orqanın regional yaxud milli səviyyədə
olmasından asılı olmayaraq, regionlar yaxud prefekturalar tərəfindən (Daxili İşlər Nazirliyinin
periferik bölmələri tərəfindən) yaradılmış fiziki şəxsin reyestrində qeydiyyat vasitəsilə əldə edilir.
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Onun əldə edilməsi üçün lazım olan qeydiyyat proseduru və şərtlər Prezidentin 361/2000 saylı
Prezident Fərmanı ilə tənzimlənir. Assosiasiya həm dövlət idarəetmə orqanlarını və həm də tender
vasitəsilə seçilmiş özəl tərəfləri özündə birləşdirə bilər.
Misal üçün, 2001-ci ildə təsis edilmiş Mus.e Assosiasiyası (http://musefirenze.it/en/muse/),
Florensiya Bələdiyyəsinə birləşdirilmişdi və Florensiyanın Bələdiyyə Muzeylərinin və
ümumiyyətlə Florensiya şəhərinin statusunun qaldırılması ilə məşquldur. Bu assosiasiya mədəni
layihələri, sərgiləri, seminarları, tədbirləri həyata keçirir ki, tamaşaçılar möhtəşəm təcrübə
vasitəsilə irs və incəsənətdən zövq ala bilsinlər.

3.1.5.4 Fond
Adətən “konkret məqsədlərə yönəlmiş ianə” kimi təyin edilən fond, töhfə və institusional
məqsədlərin ciddi birləşməsi əsasında yaradılmış özəl hüquqi şəxsdir. Fondlar bir qayda olaraq
ianələrə, lakin assosiasiyalar isə insanlara əsaslanır.
Fondların intizam qaydaları Mülki Məcəllənin müddəaları əsasında tərtib edilmiş və yalnız
idarəedici şəxslərin təyin edilməsi üçün tələb edilən nizamnamədə qeyd edilməlidir. Hər halda,
idarəedici şəxslərlə yanaşı şura üzvlərinin, baş katib və komitələrin olduğu daha dəqiq tərtib
edilmiş strukturu qəbul edirlər. Nizamnamədə adətən institusional orqanlar üçün üzvlərlə bağlı
əməkdaşlıq mexanizmləri təsvir edilir.
Hüquqi şəxs adətən bu orqanın regional yaxud milli səviyyədə olmasından asılı olmayaraq,
regionlar yaxud prefekturalar tərəfindən (Daxili İşlər Nazirliyinin periferik bölmələri tərəfindən)
yaradılmış fiziki şəxsin reyestrində qeydiyyat vasitəsilə əldə edilir. Onun əldə edilməsi üçün
lazım olan qeydiyyat proseduru və şərtlər Prezidentin 361/2000 saylı Prezident Fərmanı ilə
tənzimlənir. Assosiasiya həm dövlət idarəetmə orqanlarını və həm də tender vasitəsilə seçilmiş
özəl tərəfləri özündə birləşdirə bilər.
Fondların vergilərdən azad edilməsi və xoşməramlı qaydalar baxımından ölkələrdə nəzərdən
keçirilməsinə baxmayaraq, işin müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, onların dövlət-yönümlüyünü
kvalifikasiya etmək məqsədilə dövlətlər onları xeyriyyə və qeyri-kommersiya fondlarına bölürlər.
İtaliyanın normativ-hüquqi bazasında, hansısa intizam qaydası Mülki Məcəllənin müəyyən
müddəaları ilə məhdudlaşırsa belə, fondlar zaman keçdikcə nəzərəçarpacaq dərəcədə inkişaf
nümayiş etdirirlər. Əslində təmiz fondların, insanların xatirəsinin saxlanılmasında, tarixi yaxud
təbii əhəmiyyətli obyektlərin qorunmasında, təhsil, xeyriyyə və dini məqsədlərdə və ictimai rifah
məsələlərində öz roluna əsasən təmin olunmuş ianəyə ehtiyacları var. Beləliklə də, ianə şəxs
tərəfindən fonda ötürülür. Bu adətən, bir dəfəyə həyata keçirilən əməliyyatdır və beləliklə də
təsisçi nəzərə alınan yeganə üzv olur.
Son 20 ildə İtaliyada, Mülki Məcəllənin şərh edilməsi əsasında (qeyri-tipik formaların icazə
verildiyi forma) mədəni siyasətlər sahəsində fondun xüsusi forması yaradılmışdır: iştirak üçün
fond (D.M. 27 novembre 2001, № 491 - Regolamento recante disposizioni concernenti la
costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del MiBAC a norma dell’art. 10, d.lgs.
368/1998).
İştirak üçün fondun sxemi sadədir: bu, tipik fondun ‘ianə komponeninti’-ni assosiasiyaların ‘yeni
üzvlərə açıqlıq’ mexanizmi ilə birləşdirir. Nəticədə, üzvlər fond təsis edildikdən sonra zamanla
qatıla bilərlər və iştirakşıların müxtəlif kateqoriyalarını təyin etmək olar: təsisçi, tərəfdaş,
iştirakçı. Hər kateqotiyanın öz öhdəlikləri və səlahiyyətli vardır.
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Bu yeni formul diqqətə səbəb olmuşdur və hazırda irsin qorunması və idarə edilməsi üçün ən
yaxşı hüquqi forma hesab edilir, baxmayaraq ki, digər formalar da qəbul və istifadə ediləndir.
Dövlət idarəetmə orqanı fonda qoşulduğu zaman – təsisçi, tərəfdaş yaxud iştirakçı kimi – müxtəlif
nəticələr ortaya çıxır. İlk öncə, dövlət idarəetmə orqanı tərəfindən birləşdirilmiş özəl şirkət və
fondlar dövlət təşkilatları kimi davranmalı olsalar da, sonradan satınalma, məşğulluq və inzibati
proseslər baxımından dövlət təşkilatlarına aidiyyatı olan milli qaydalara uyğun olaraq Dövlət
tərəfindən xarici yoxlamadan keçməlidirlər.
İkincisi, fondun məqsədi spesifik mədəniyyət ərazisini idarə etmək olduğu zaman mədəniyyət
ərazisinin əmlakı dövlət sahibkarından yuxarıda dayanır və yalnız istifadə hüququ fonda ötürülür
və ianə kimi qəbul edilir (mədəni irsin özəlləşdirilməsi riskinin qarşısını almaq məqsədilə həyata
keçirilir). Üçüncüsü, fondun açıq strukturu əməkdaşlıq edən və satınalma qaydalarına əsasən
müəyyən edilən üzvlər üçün xüsusi rolların təyin edilməsini tələb edir (yəni tender).

3.1.6 Dövlət-özəl sektorlar arasında müqavilə əsasında tərəfdaşlıq
Müqavilə əsaslı DÖST-lər dövlət və özəl qurumlar arasında müqaviləyə əsaslanan əlaqələrdir.
Mədəniyyət sektoru üçün onun ən müvafiq formaları aşağıdakılardır:
•
•

Sponsorluq
Konsessiya, iqtisadi dəyərin artırılması üçün konsessiya

3.1.6.1 Sponsorluq
Sponsorluq tarixi binaların və arxeoloji ərazilərin həm bərpasını və həm də qorunmasını və
həmçinin ordalarda keçirilən fəaliyyət növlərini maliyyələşdirmək üçün dövlət orqanları
tərəfindən tez-tez istifadə edilən vasitədir. Sponsorluğun bu növləri vardır: təmiz sponsorluq
(yəni nəğd pul) yaxud natural sponsorluq. Natural formada sponsorluq, əşyalar yaxud xidmətlər
təmin edən DÖST formasından ibarətdir və bərpanın bir hissəsi kimi layihənin qismən yaxud
bütövlükdə hazırlanması və həyata keçirilməsinə kimi genişləndirilə bilər.
2002-ci və 2012-ci illər arasında mədəniyyətə sponsorluq bazarı müxtəlif üsullarla xarakterizə
edilmişdir. Bu, 2003-cü ildə artan və 2008-ci ildə dayanan tendensiyanı əks etdirir. 2002-ci ilin
göstəriciləri ilə müqayisədə 2008-ci ildən 2012-ci ilə qədərki müddətdə sponsorluqda
nəzərəçarpacaq dərəcədə azalma müşahidə edilmişdir.
Sponsorluq belə bir müqavilə formasıdır: İdarəetmə orqanı (sponsorluğun edildiyi şəxs) üçüncü
tərəfə (sponsor) təklif edir ki, məhsulların, xidmətlərin yaxud digər imtiyazların ödənilməsi
qarşılığında onun adını, loqosunu, brendini yaxud müəyyən sahədə məhsulları barədə məlumatı
nəşr etsin.
Sponsorluğun edildiyi şəxs ticarət markasınının, loqo yaxud digər növ ismarıcın ötürülməsini
təşviq etmək məqsədilə öz ictimai imicini və şəxsi adını müəyyən ödəniş müqabilində başqasının
(sponsor) istifadəsinə verməyi razılaşır və sponsor da öz növbəsində, sponsorluğu edilən şəxs
üçün müəyyən səmərə çərçivəsində (pul, xidmət, işlər və təminatlar) öhdəliklər yerinə
yetirməlidir. Əslində Tərəflər üstünlük qarşısında öz üzərinə götürürlər: sponsorluğu edilən şəxs,
bərpanın həyata keçirilməsinə müdaxilə üçün məsrəflərin qənaəti sayılan mükafat alır və bu bərpa
ilə bağlı sonra sponsorun imici ilə əlaqə yaradır; sponsor isə öz bazar seqmentinə möhtəşəm giriş
etməsi baxımından öz imicinin dövlət ilə möhkəmləndirilməsinin səmərəsinə nail olur.
2012-ci ilin dekabr ayında İtaliya Nazirliyi mədəni irs sahəsində sponsorluq üçün spesifik
təlimatlar dərc etmişdir.
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3.1.6.2 Konsessiya
Konsessiya dövlət xidmətlərinin idarə edilməsinin ən mühüm formalarından biridir və bu,
idarəetməyə məsrəf xərcləmədən dövlət xidmətini həm təyin və həm də idarə etməyə imkan verir.
Mədəni irslə bağlı spesifik vəziyyət olduğu zaman DÖST-in bu forması, əhatə etdiyi və
mədəniyyət müəssisələrinin əməliyyat sitemində mühüm rol oynayan əlavə xidmətlərin idarə
edilməsində əhəmiyyətli məna ehtimal edir.
Konsessiya adətən 4-8 il davam edir və konkret fəaliyyət və xidmət növlərinə yönümlü olur
(Məcəllənin 117-ci maddəsində qeyd edilib) və Kolizey, Ufizi, Brera Akademiyası kimi çox
ziyarət edilən muzey və arxeoloji abidələr istisna olmaqla, əksər mədəni irs obyektlərində gəlirin
kifayət qədər olmaması səbəbindən nadir hallarda dayanıqlı olurlar.
Mədəniyyət siyasətinin bu spesifik aləti, mədəni irsin qorunması və idarə edilməsi sahəsində
yüksək kvalifikasiyalı özəl qeyri-kommersiya təşkilatlarının inkişafına təkan vermişdir. Nümunə
kimi, Fondo Ambiente Italiano (FAİ) müəssisəsini misal çəkmək olar. FAİ və onun üzvləri
İtaliyanın mədəni və təbii irsinin qorunması və onun gücləndirilməsi, cəmiyyətin savadlanması,
əraziyə nəzarət edilməsi və ərazinin öyrənilməsi ilə gündəlik şəkildə məşqul olurlar. Bu, bütün
İtaliya boyunca fəaliyyət göstərir: Milandakı baş qərargahlarından və Romadakı ofisindən və
həmçinin, 116 Nümayəndəliyi təşkil edən və 20 Regional İcraçı tərəfindən idarə edilən
könüllülərdən ibarət geniş şəbəkə vasitəsilə idarə edilir.
Ənənəvi konsessiyalar, fərdi yaxud qrup şəklində fəaliyyət növlərini xarici mənbələrdən əldə
etmək üçün istifadə edildiyi halda (İtaliya Məcəlləsinin 117-ci maddəsi), daha çox əmlak
yönümlü model 2001-ci ildən bəri mədəni irs sahəsində dövlət siyasətinin diqqətinə layiq
görüldü. Bu, “iqtisadi dəyərin artırılmasının konsessiyası” adlanır, belə ki, ənənəvi modeldən
fərqlənir: daha çox fəaliyyət cəlb edilmiş olur (tipik olaraq bərpa, obyektin idarə edilməsi və
mədəni aktivlərin və xidmətlərin idarə edilməsi), daha mürəkkəb maliyyə və təşkilati struktura
malik olur, daha uzun müddətli olur (20-30 il).
Misal üçün, bu yaxınlarda bütün İtaliya boyunca yayılmış mayakların bərpası və iqtisadi
dəyərinin artırılması üçün qəbul edilmişdir.
MAYAKLAR layihəsi (LIGHTHOUSES - FARI) “DIMORE” proqramının bir hissəsi kimi,
Dövlət Əmlak İdarəsi və Müdafiə Nazirliyinə məxsus obyektləri əhatə edir və bu obyektlər,
gücləndirmə konsessiyası ilə marağı olan digər tərəflərə uyğun şəkildə “Müdafiə Xidmətləri”
vasitəsilə bazara təklif edilir. Mayakda yerləşdirmə modeli, mükəmməl gözəlliyi və kövrəkliyi
ilə seçilən və Sisiliya, Kamnapia, Puqliya, Kalabriya, və Toskana kimi qeyri-adi sahil ərazilərini
əhatə edən bu sahələrdə rast glinən ərazi quruluşu və ətraf mühitin qorunması baxımından
landşaft imkanlarına görə xoşagələndir.
Bu, artıq Xorvatiyada, İspaniyada, Fransada və digər ölkələrdə olduğu kimi İtaliyada da ətraf
mühit və dəniz mədəniyyəti ilə bağlı dayanıqlı turizmin qeyri-adi formasını inkişaf etdirməyə
imkan verən şəbəkənin əsasını qoymaq imkanından və bunu, Aralıq Dənizinin ölkələri arasında
əməkdaşlıq əsasında etməyin mümkün olduğundan xəbər verir. Bu mənada, Dövlət yaxud digər
özəl müəssisələrə məxsus dəyərli obyektlərin əsasında uzun müddətli verilmə vasitəsilə və
dövlət-özəl tərəfdaşlıq məntiqi ilə bərpası, ərazilərin inkişaf etdirilməsi və yenidən
canlandırılması üçün mühüm vasitə ola bilər və sosial və mədəni innovasiyanın yaradılmasını
dəstəkləmək üçün əhəmiyyətli fürsətə çevrilə bilər.
Bu proqram vətəndaşları, iş dünyasını və institutları cəlb etmək iqtidarında olan innovativ
məkanların idarə edilməsinin yeni modelini təqdim edir və yeni şəbəkə sisteminə arxalanaraq
yeni həll üsulları və yeni investisiya sahələri tapa bilər. Bu məqsədlər üçün, yeni növ sərmayə
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təsəvvür etmək olar, hansı ki, sərmayədən gəlirin əldə edilməsini və sosial, ekoloji və məşğulluq
sahələrinə təsiri təmin edəcək.
Buna görə də, laqeyd yanaşılan dövlət binalarının qorunmasına, saxlanılmasına və
gücləndirilməsinə və hər ərazinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq bu binaların yerləşdiyi formanın
rəqabətliliyinin və cəzbediciliyinin artırılmasına yönəlmiş bərpa modeli ehtimal edilir.
Gücləndirilmə ilə bağlı bütün proqramlar İtaliyanın Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyət və Turizm
Nazirliyi və yerli hakimiyyət dairələri ilə əməkdaşlıq nəticəsində hazırlanmışdır.
Konsessiyanın xüsusi bir forması da “layihənin maliyyələşməsi” (LM) adlanır. Bu, iqtisadi
vahidin razılaşma vasitəsilə maliyyələşməsidir və bu razılaşmada kreditor layihənin istismar
məsrəflərini qarşılaya biləcək nəğd pul axınını və layihənin gəlirini hesablayır, borcun geri
ödənilməsinə zəmanət verir və sərmayənin geri qayıtmasını təmin edir.
Nəğd pul vasitəsilə borcların geri ödənilməsi bacarığı, maliyyələşən və təşviqatçılar tərəfindən
iqtisadi – idarəetmənin etibarlılığı ilə əlaqəli olmayan gəlirlərin proqnozlaşdırılması təşəbbüsü ilə
bağlıdır. Ona görə də, risklərin idarə edilməsi bütöv əməliyyatda mühüm rol oynayır, xüsusilə də
məlumatın idarə edilməsi və ötürülməsi prosesində. Risklərin təhlili, uğurlu əməliyyatların
təşkilində və quruluşunda aparıcı rol oynayır, xüsusən layihənin məliyyələşməsində və ənənəvi
DÖST müqaviləsində əməliyyatın davamlılıq həddi kimi nəzərdə tutulmuş pulun dəyərinin əldə
edilməsi üçün.
Beləliklə də, layihənin maliyyələşməsi prosedurunda Dövlətin İdarəetməsi üçün olan məsrəflər
dövlət xərcləri modelində olduğundan aşağı olmalıdır (və hətta ənənəvi konsessiya modelində
belə), risklər özəl tərəflərin üzərinə düşməlidir və bu prosedur özəl təşkilatlar tərəfindən
stimullaşdırıla bilər (qeyri-kommersiya və kommersiya tipli).
Mədəni irs sektorunda, mədəni aktivlərdən əldə edilən gəlir vasitəsilə məsrəfləri qarşılamaq
mümkün olmadığı üçün icazə verilir ki (qanunla), özəl tərəfdaşlar üçün yarana biləcək riskləri
azaltmaq məqsədilə dövlət tərəfindən qismən maliyyələşmə olsun.

3.2 Maliyyəşmə mənbələrinin diversifikasiyası və mədəni xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və
genişləndirilməsi

3.2.1 Mədəniyyət sahəsi üçün vergi çıxılma prinsipləri və vergi güzəştləri
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi muzey sektorunun inkişafı nəticəsində, muzeylərin maliyyələşməsi
üzrə strategiyalar da zamanla formalaşırdı və beləliklə də, ən yaxşı göstərici sahibləri qeyri-dövlət
maliyyələşməsindən 65%-ə çatmağa müvəffəq olurdu. Dövlət tərəfindən maliyyələşmənin orta
hesabla mühüm qalmasına baxmayaraq, muzeylər üçün uyğun maliyyə sintezi mənbəyinin
axtarışı eyni zamanda İtaliyada muzey səviyyəsində tətbiq edilir.
Şübhəsiz, yuxarıda təhlil edilmiş institusional və müqavilə əsaslı DÖST-lər, mədəni irsin idarə
edilməsi sahəsinə özəl sektor tərəfindən maliyyələşmənin cəlb edilməsinin innovativ formasını
təmsil edir. Maliyyələşmənin digər formalarına adətən, ümumi vergi siyasəti çərçivəsində
müvafiq stimullaşdırma sxemlərinin inkişaf etdirilməsi vasitəsilə təkan verilir.
İtaliyada milli səviyyədə qəbul edilmiş tədbirlər arasında “İncəsənət Bonusu” adlı spesifik
məhfum xüsusi diqqətə layiqdir. Buqün İtaliyada, mədəniyyəti xeyriyyə ianələri ilə dəstəkləyən
kəslər üçün yeni və faydalı vergi rejimi mövcuddur. Bu, İncəsənət Bonusu adlanır və bu, fərdlər
yaxud şirkətlər tərəfindən dövlətin mədəni irsi üçün etdiyi xeyriyyə töhfələrinin 65%-nə bərabər
vergi kreditidir.
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“İncəsənət bonusu” adlı vergi krediti, aşağdakılara yönəlmiş xeyriyyə məqsədli töhfələrinə görə
fərdi şəxslərə, qeyri-komersiya təşkilatlarına və iş dünyasının nümayəndələrinə verilir:
-

dövlətin mədəni işlərinə (məs. abidələr, tarixi binalar, incəsənət əsərləri) qulluq göstərilməsi,
qorunması və bərpası;
dövlətin mədəni institutlarının (məs., muzeylər, kitabxanalar, arxivlər, arxeoloji ərazilər və
parklar) dəstəklənməsi;
ifa, çıxışlar üçün nəzərdə tutulmuş dövlət institutlarının həyata keçirilməsi, bərpası və
yenilənməsi.
Bu, sadə mexanizm vasitəsilə çalışır: benefisiarlar elektron səhifədə qeydiyyatdan keçirlər
(www.artbonus.gov.it) və donorlar pul köçürmələrinin fərqli yollarından istifadə edirlər (bank,
poçt idarəsi, debit yaxud kredit kartları, bank çekləri vasitəsilə) və İncəsənət bonusu əməliyyatını
əldə etdikdən sonra onu saxlayaraq vergi güzəştlərindən yaralanırlar.
Bu tədbirlər, buqünkü günə qədər mühüm nəticələr verməyə başladı. Təxminən 18 aydan sonra
ianələrin məbləği 100 milyon avroya çatdı və bölgü belədir:

-

4% fərdi donorlar
45% institutlar
51% şirkətlər
Ardınca, qanunvericiliyin mühüm hissələri qeyd edilib:

-

Mədəniyyət sahəsinə sponsorluq üçün qaydalar haqqında Akt (mart, 2013), İtaliyanın Mədəni İrs,
Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi.
Regional Qanun № 21/2010, Toskana Regionu.
İncəsənət Bonusu Qanunu (+ Maliyyə Agentliyi tərəfindən Tənzimləmə)
Regional Qanun № 45/2012, Toskana Regionu.

3.2.2 Vergi imtiyazları
İtaliya qanunvericiliyi xeyriyyəçilik fəaliyyətini asanlaşdıran bir sıra formullar nəzərdə tutur və
onlardan biri də vergi imtiyazları ilə bağlıdır. Bu həm fiziki və həm də hüquqi şəxslərə aiddir.
Vəziyyətdən (donorun, ianənin növündən, qəbul edən tərəfin şəxsiyyətindən) asılı olaraq, ianələr
iki halda vergi güzəştlərinin obyektinə çevrilə bilər:
•
•

Vergi krediti: bəxş edilən məbləğ, çatacaq məbləğdən birbaşa çıxılanda (yalnız fiziki şəxslər üçün
19%-ə qədər tətbiq edilir və kiçik məbləğ üçün - 2000 avro)
Vergi çıxılmaları: gəlir vergisi rejiminin tətbiq edildiyi ümumi gəlir məbləğini azaltmaq
məqsədilə bəxş edilən məbləğ, gəlir məbləğindən çıxılanda (şirkətlər də daxil olmaqla fiziki və
hüquqi şəxslər üçün tətbiq edilir).
Qeyri-kommersiya sektoruna ianələr üçün nəzərdə tutulmuş ianə formaları ya maliyyə xarakterli
yaxud da natural (adı və dəyəri təfsilatlı yazılmalı olan əşyalar) ola bilər və ümumi gəlirdən
çıxılmaya məruz qala bilər. İtaliya qanunvericiliyində məhdudiyyət var: fiziki şəxslər üçün 10%
çıxılma yaxud 70.000-dən çox olmayaraq və müəssisə gəlirlərinin 2%-i.
Fiziki şəxslər həmçinin universitetlərə, tədqiqat institutlarına, milli yaxud regional parklara ianə
verə bilərlər və dövlət müəssisələri yaxud qeyri-kommersiya təşkilatları da mədəni irs və mədəni
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fəaliyyətlərə görə cavabdehlik daşıyır və bu həmçinin müəssisələrə də aiddir (bu halda, çıxılan
məbləğ ilə bağlı heç bir məhdudiyyət olmadan).
İanələrin necə sənədləşdirilməsi və hesablanması ilə bağlı donorların və benefisiarların
öhdəlikləri var və bu, bu maliyyə mənbəyinin izlənməsi üçün tətbiq edilməlidir. Xüsusilə, mədəni
irs üçün ianələr üçün fiziki donorlardan tələb edilir ki, mədəni dəyərlərin qorunması istiqamətində
öhdəliklərə riayət edərək benefisiarlarla müqavilə imzalasınlar. Müəssisələr üçün maliyyələşməsi
nəzərdə tutulan mədəni aktivlər üçün layihə təklifi təsdiq edilməsi üçün Mədəniyyət Nazirliyinə
təqdim edilməlidir.
Son zamanlar, ‘təklif’ və ‘tələb’ məhfumlarının toqquşmasını yumşaltmaq üçün və ianələrin
axınını dövlətin marağında olan layihə və təşəbbüslərin maliyyələşdirilməsinə
istiqamətləndirmək məqsədilə əlavə səy ilə xüsusi onlayn sistem yaradılmışdır. Bu İncəsənət
Bonusu kimi tanınır (bu məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat üçün 3.2.1. saylı bölməyə bax) və dövlət
təşkilatlarına (məs., Mədəniyyət Nazirliyi, əyalətlər, regionlar, bələdiyyələr) ianələr verməyə
razılaşan kəslər üçün onlayn sistem vasitəsilə vergi stimullarını gücləndirməyi nəzərdə tutur.
Qeyd etmək lazımdır ki, mədəni aktivlətin maliyyələşdirilməsi və mədəni irsin konservasiyası
artıq fərdi şəxslərin, müəssisələrin və həmçinin bank fondlarının reputasiyasını yaxşılaşdırmaq
üçün bir vasitəyə çevrilmişdir. Bu iqtisadi marağı və cəmiyyət qarşısında mədəniyyət sahəsində
səlahiyyətli şəxs olma prestijini birləşdirir.
Xüsusilə də, bir çox bank fondları (fond üçün məlumata dair 3.1.4.4 saylı bölməyə bax) öz mədəni
proqramlarını və maliyyə sxemlərini işləyib hazırlayırlar və beləliklə də, əhəmiyyətli vəsaitlər
sərmayə qoyaraq və uyğunluq meyarları təyin edərək layihənin idarə edilməsində yaxşı
təcrübələrin əsasını qoyurlar.
http://www.compagniadisanpaolo.it/eng
http://www.fondazionecrt.it/en/fondazione-crt.html
http://www.fondazionecariplo.it/en/index.html

Vergi imtiyazları ilə bağlı digər mühüm imkan, qanuna əsasən qorunan daşınmaz əmlak
sahiblərinə aiddir. Bu, qulluq göstərilməsi və reabilitasiya üçün olan məsrəflərin gəlir
məbləğindən çıxılmasını (bu, sahibkarın gəlir səviyyəsinə əsaslanan vaxt müddəti ərzində edilə
bilər), daşınmaz qorunan əmlakların istifadəsindən əldə edilən gəlirdən vergi çıxılmasının
azaldılmasını və bu əmlaklar muzey kimi istifadəyə verildikdə yaxud ictimaiyyətə açıq olduqda
tamamilə ləğv edilməsini nəzərdə tutur; kadastr, sahibkarlıq yaxud ipoteka qeydiyyatına görə
verginin azaldılması, vərəsəliyə görə verginin azaldılması (hazırda bu, bütün daşınmaz əmlaklar
üçün müəyyən məbləğə qədər ləğv edilib). Qorunan abidələr üzərində aparılan işlərə görə vergi
imtiyazları, Mədəniyyət Nazirliyinin səlahiyyətli orqanı (soprintendenza) tərəfindən
sertifikatlaşdırılmalıdır (hansı ki, işləri qeydiyyata salmalıdır və işlərin uğurlu və qənaətbəxş
şəkildə tamamlandığını təsdiq etməlidir).

3.2.2.1 Faiz qanunvericiliyi
Bunlar fərqli formullardır: İtaliya qanunvericiliyi vətəndaşlara imkan verir ki, ianələri nəzərdə
tutmadan özlərinin kiçik gəlir vergisinin təyinatı və istiadəsi barədə qərar qəbul etsinlər: bu
vasitələr “mində səkkiz” yaxud minin 8%-i və “mində beş” yaxud minin 5%-i adlanır.
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“mində 8” vergi imtiyazı
“Mində səkkiz” (minin səkkizi), fiziki şəxslərdən çıxılan gəlir vergisidir və hər kəs onu hara
yönləndirəcəyi barədə qərar verə bilər: bura, İtaliya Dövləti ilə razılaşması olan bəzi dini
təşkilatlar və həmçinin Dövlətin özü daxildir. Maliyyə vəsaitləri Dövlətə aid olduğu zaman bu
qanun, maliyyə vəsaitlərinin istifadə edilə biləcəyi sektorları təsis edir və onların ötürülməsi üçün
mexanizmlər təyin edir. Dövlətə köçürüləcək vergi faizinə gəldikdə isə, bu maliyyə vəsaitlərinin
əldə edilməsi barədə çağırış müraciətini Nazirlər Şurasının Prezidiumu idarə və koordinasiya
edir. Xüsusi meyarlar və həmçinin, seçim prosedurları təyin edilirb. İtaliya vətəndaşları bu seçimi
tətbiq etməyə məcbur edilmirlər, lakin hər il dərc edilən qanun və əsasnamələrə əsasən məbləğ
hər halda harasa yönləndirilməlidir: əgər vətəndaş öz gəlir vergisinin bu hissəsini necə istifadə
etməsi barədə seçimini bildirməsə belə onların gəlir vergisinin “mində səkkiz”-i istənilən halda,
hər il dərc edilən qanun və icra fərmanları tərəfindən təyin edilmiş fəaliyyətlərə həsr ediləcək.
Müvafiq tədbirlər sırasına daxildir: humanitar müdaxilələr, sosial və mədəni fəaliyyətlər, kult /
dini fəaliyyətlər, kahinliyə dəstək, mədəni və etnik azlıqlara dəstək.
Dövlət, özünün “mində səkkiz” hissəsini sosial və humanitar fəaliyyətlərə və həmçinin, mədəni
irsin konservasiyasına müdaxiləyə, dövlət təhsil obyektlərinin seysmik və enerji baxımından
müasirləşdirilməsinə ayırır.

“mində 5”
Bu vasitə fərdi şəxslərə öz gəlir vergisinin mində 5 hissəsini sosial fəaliyyətlərə və qeyrikommersiya təşkilatlarına ayırmağa imkan verir. Bu qayda 2006-cı ildə təqdim edilmişdir və dörd
növ təşkilatı/fəaliyyəti ayırd edir: könüllü fəaliyyəti, qeyri-kommersiya QHT-ləri, sosial təşviqat
assosiasiyaları, bələdiyyələr tərəfindən dəstəklənən sosial fəaliyyətlər, səhiyyə sahəsində
tədqiqatlar, elmi yaxud Universitet tədqiqatları. ‘Mində 8’ formulundan fərqli olaraq, burada
vətəndaşlar müəyyən variant seçməlidirlər, əks təqdirdə heç bir köçürmə baş verə bilməz.
Mədəniyyət Nazirliyi və mədəni və landşaft əmlakların qorunmasına, konservasiyasına və
təşviqatına görə qanunla cavabdeh olan onun muxtar institutları, qeyri-kommersiya təşkilatları
(ən azı 5 ildən başlayaraq).
Vətəndaşlar hər iki varianta müraciət edə bilərlər – ‘mində 8’ və ‘mində 5’ – və bu onlara imkan
verir ki, öz gəlir vergilərinin faizini, köçürmək istədikləri yerlə bağlı seçimlərini ifadə etsinlər.
Hər iki halda, maliyə vəsaitlərinin necə paylaşdırılacağını (sektorlar) göstərən fərmanlar hər il
dərc edilir.
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3.2.2.2 Əlavə Dəyər Vergisi ilə bağlı imtiyazlar
İmtiyazlar və çıxılmalar həmçinin ƏDV üçün də tətbiq edilir. Reabilitasiya və qulluq göstərilməsi
işlərinə görə bu, xüsusilə 22%-dən 10%-ə düşməyi nəzərdə tutur (bir ara bu, 4%-ə qədər
endirilmişdi). Hazırda bu, təkcə qorunan abidələr üçün tətbiq edilmir, həm də bütün daşınmaz
əmlak növlərinə aid edilir. Yalnız qorunan mədəniyyət əmlaklarları üçün tətbiq edilən ƏDV-nin
konkret aşağı salınmasını təmin etmək məqsədilə tədqiqat işləri həyata keçirilsə də, bu hələ də
həyata keçirilməmişdir.

3.2.3 İtaliyada xeyriyyəçilik sektoru
İtaliyada xeyriyyəçilik ənənəsi çox güclüdür və onun tarixi orta ösrlərə kimi gedib çıxır: kilsə
kasıbların çətinliklərini dəstəkləməyə, koordinasiya və nəzarət etməyə başladığı zamanlardan.
Böyük bir irsi idarə etmək ehtiyacı duyan Kilsə, akademik birliklər yaxud universitetlər (məsələn,
fond) olub olmamasına baxmayaraq hüquqi şəxs anlayışını nəzərdən keçirməyə başladı. Kilsənin
səyi əsasında, əksər mötəbər institutlar və həmçinin fərdi vətəndaşlar əsas məqsədi kasıb insanlara
qida və geyim ianə edilməsi və həmçinin ehtiyacı olan gənc qızlara cehiz təmin edilməsi olan
xeyriyyə qurumlarına yönləndirilmişdi. Bu qurumların hamısı vergidən azad olma üstünlüyünə
malikdir.
Son bir neçə əsrdə Avropa ölkələrininin əksəriyyətində və həmçinin Birləşmiş Ştatlarda baş
vermiş dəyişikliklər sayəsində fondlar daha strukturlu konfiqurasiya formasını aldılar və dini
institutlardan ayrılaraq müstəqil oldular.
19-cu əsrin ikinci yarısında Almaniya və Fransa qanunvericilik işləyib hazırladı və bu
qanunvericilik inzibati yerli proses vasitəsilə əldə edilməli olan assosiasiyalar üçün daha geniş
liberallaşmaya doğru yönəlmiş oldu (hüquq orqanları tərəfindən qeydiyyat), lakin
assosiasiyaların qanunvericiliyini xarakterizə edən İtaliya “anomaliyası” əslində artmaqda idi.
1848-ci ildə “Albertino Nizamnaməsi” başlanğıc nöqtəsi olsa da, bunda icazə proseduru yarımçıq
saxlanıldı. “Albertino Nizamnaməsi”-nun məxsusiliyinin qarşısını alan, assosiasiyalar dövlət
üçün təhlükədə şübhəli bilindiyi zaman İtaliya hökümətinin onları bağlamaq niyyəti idi. Bu, son
dərəcə ikimənalı qaydalar toplusu idi və özlüyündə dövlətin səlahiyyəti və assosiasiyaların fərdi
azadlığı arasında tarazlığın avtoritar şərhini təmsil edirdi. Assosiasiyaların mövcudluğu barədə
son qərarın verilməsi tamamilə hüquq orqanlarının (magistratura) əlində idi.
Alberinia Məcəlləsindəki belə ikimənalı bəyanat, qanun tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti
səviyyəsində yaradılmayanın qanunla ləğv edilməsini əks etdirirdi. Dövlət və özəl sektora
verilmiş məhdud təşkilati orqanların arasındakı ara obyektlər hüquqi baxımdan heç kimə aid
olmayan ərazidə, hansısa hüquqi statusu olmayan “amfibiya” qurum kimi təsnif edilirdi və yalnız
Dövlət tərəfindən magistraturalar vasitəsilə idarə edilə bilərdi. Fondların hüquqi statusunun,
1942-ci ilin Mülki Məcəlləsinə ictimai faydalı institutlar kimi daxil edilməsi onların hüquqi
xarakterini rəsmi qaydada dəyişmədi. Fondlar yalnız konsessiya vasitəsilə ərsəyə gələ bilərdilər
və yalnız konsessiya vasitəsilə dövlət orqanı hüquqi şəxsiyyəti təmin edirdi (İtaliyada fondlarla
bağlı Ağ Sənəd, 2003: 25): bu qanunvericilik hələ də dərin islahatların tətbiq edilməsini gözləyir.
2005-ci ildə İtaliyada fəal fondların sayı 4,720 idi (İtaliya Statistika İnstitutu, İSTAT, 2009).
İtaliyanın əksər fondları hazırda işləyən fondlardır (49.5%), müəyyən miqdarı qrant verəndir
(20%) və qarışıq olanlar (həm işləyən və həm də qrant verən – 30.5%). İtaliya fondlarının böyük
hissəsi yenidir, dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi sayəsində son on-on beş il ərzində təsis
ediliblər. İsarəetmə quruluşuna gəldikdə isə, İtaliya fondlarında idarəetmənin texniki təşkilat
quruluşundan əlavə idaredici heyət və direktorlar şurası var. İtaliya fondları 2005-ci ildə 15.6
milyard avro gəlir topladı (özəl mənşənin təxminən 80%-i).
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Beləliklə də, İtaliyanın qrant-verən fondların sayı (qarışıq fondalr da daxil olmaqla) təxminən
2400 ədəddir. Lakin, onların maliyyə aktivlərinin 80%-i təşkilatlardan ibarət kiçik qrupda, bank
fondlarında toplaşıb.
İtaliyada hazırda 88 bank fondu, özlərinin sosial-yönümlü fəaliyyətlərilə və iri aktivlərini istismar
etməklə ölkənin inkişafında mühüm rol oynayır. Bank fondları, 1990-cı ildə İtaliya bank
sahəsinin yenidən qurulmasından sonra yaradılmış qeyri-kommersiya təşkilatlarıdır (218 saylı
1990-cı il 30 iyul tarixli “Amato” Qanunu). Bu islahat, dövlətə məxsus bankları öz bank
əməliyyat sistemini yeni-formalaşmış səhmdar şirkətlərə çevirməyi və ictimai maraqların həyata
keçirilməsi yaxud sosial-yönümlü fəaliyyətlə məşqul olmaq məqsədilə özlərinin fonda
çevrilməsinə çağırırdı. Aktivlərin idarə edilməsindən fondlar, müxtəlif maraq sahələrindəki öz
institusional fəaliyyətini dəstəkləmək üçün vəsaitlər əldə edirlər.
Bank fondları bir qayda olaraq incəsənət və mədəniyyət, kimsəsizlərə yardım, təhsil, könüllü
təşkilatlara dəstək, səhiyyə və elmi tədqiqat kimi maliyyə sahələrində iştirak edirlər. Onlar adətən,
öz icmalarında fəaliyyət göstərirlər və nadir hallarda öz yerli ərazilərindən kənarda olan yaxud
beynəlxalq səviyyədə olan fəaliyyət növlərinə qoşulurlar. Onların səhmdarları olmur, lakin
adətən regional və yerli hakimiyyət orqanları Direktorlar Şurasının üzvlərini təyin edir. İtaliyanın
İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri (İMN) Səlahiyyətli Nəzarət Qurumu qismində sərmayələrlə bağlı
göstərişlər verir və vergi statusu təyin edir.
Qanun bank fondlarını yalnız sosial-yönümlü layihələrlə məşqul olan və iqtisadi inkişafa təkan
verən tamamilə qanuni və əməliyyat muxtariyyətinə malik qurum kimi tanıdı. Əksəriyyətini
səhmdar bank şirkətlərində saxlamaq kimi ilkin tələb, onların banklardakı nəzarət hissələrini
satmaq kimi əksər fikir ilə dəyişdirildi və satış prosesini stimulaşdırmaq məqsədilə vergi
imtiyazları həyata keçirildi. Bank fondlarının idarəetmə quruluşu aşağıdakı Şuralar ilə xarakterizə
edilir:
-

-

İdarəedici Heyət (idarəetmə heyəti): Müxtəlif ərazilərdə Fondun fəaliyyətlərinə nəzarət edən
məşvərət komitələri və alt-komitələr vasitəsilə Fondun əməliyyat strategiyalarını və siyasətlərini
tərtib edir;
Direktorlar şurası: proqramlar tərtib edir və sərmayə qoyulmalı layihələri seçir, standartları
möhkəmlədir və təşkilati strukturun texniki və əməliyyat sahələri ilə məşqul olur;
Qanuni Auditorlar Şurası: daimi auditorlardan və İdarəedici Heyət tərəfindən təyin edilmiş və bu
vəzifə üçün mühüm olan etik və peşəkar standartlara cavab verən fərdlər arasından seçilən
alternativ auditorlardan təşkil olunur.
Qeyd etmək lazımdır ki, İtaliyanın dörd bank fondu (Compagnia di San Paolo, Fondazione
Cariplo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena və Fondazione Cassa di Risparmio di Torino)
Avropanın ən yaxşı vəsait xərcləyən 15 bankı arasında yer tutur.

3.3 Mədəniyyət sahəsində təhsil və kadrların yenidən hazırlanması sistemlərinin
təkmilləşdirilməsi

Bu hissədə, İtaliyada konservasiya sahəsinin peşəkarları üçün təhsil sistemindən bəhs edilir.
Avropada konservasiya üzrə peşəkarlar spesifik tələblərə cavab verməlidirlər. Bu tələblərin təhlili
bu sahə üzrə Azərbaycan sisteminə yenidən baxışı həyata keçirmək üçün tövsiyə edilir.

83

Konservasiyanın tərifi
Mədəniyyət Obyektləri və Landşaftlar üzrə 42/2004 saylı qanunvvericilik fərmanı (bundan sonra
qanunvericilik fərmanı adlanacaq) 29-cu maddədə konservasiyanın açıqlamasını verir.
Konservasiya təhsil, profilaktika, qulluq göstərilməsi və bərpa kimi çoxlu sayda digər fəaliyyət
növlərindən ibarət olan fəaliyyətlər toplusudur.
-

-

Mədəni irsin konservasiyası təhsil, profilaktika, qulluq göstərilməsi və bərpa üzrə davamlı,
koordinasiyalı və proqramlaşdırılmış fəaliyyətdir.
Profilaktika (qarşının alınması) öz mahiyyətində mədəni dəyərlərlə bağlı risk vəziyyətlərini
azaltmaq iqtidarında olan fəaliyyətlər toplusudur.
Qulluq göstərilməsi dedikdə, mədəniyyət əmlakının vəziyyətinə nəzarət etmək üçün və
mədəniyyət əmlakının və onun hissələrinin bütövlüyünü, funksional efektivliyini və
identifikasiyasını qoruyub saxlanılmasını təmin etmək üçün həyata keçirilən fəaliyyət və işləri
nəzərdə tutulur.
Bərpa mədəniyyət əmlakının maddi bütövlüyünə və bərpasına yönəlmiş silsilə şəklində həyata
keçirilən əməliyyatlar vasitəsilə mədəniyyət əmlakına müdaxilə edilməsidir, əmlakın dəyərlərinin
qorunması və ötürülməsidir. Daşınmaz əmlak, qüvvədə olan qanun və qaydalara əsasən zəlzələ
təhlükəsinin olduğu bəyan edilmiş ərazilərdə yerləşdiyi zaman bərpa həm də quruluşun
müasirləşdirilməsi işlərini də əhatə edir.
42/2004 saylı qanunvericilik fərmanı təyin edir ki, Nazirlik Regionlarla, universitet və digər
tədqiqat institutları ilə birgə mədəniyyət obyektlərinin konservasiyası üçün göstərişlər, texniki
reqlamentlər, meyar və modellər müəyyən etsin.
İndiyənə kimi, mədəni irs əmlaklarının konservasiyası üçün müdaxilələrin işlənib hazırlandığı və
həyata keçirildiyi zaman nazirliyin texniki heyəti üçün istiqamətləndirici təlimatlar rolunu
oynayan əsas mətn, 1972-ci ildə yazılmış “İtaliyanın Bərpa Xəritəsi” adlı dövri məktubudur. Bu,
Venesiya Nizamnanəsində kök salmışdır və tərkibinə müxtəlif mədəni irs kateqoriyaları üçün
təfsilatlı xüsusiyyətlər daxildir. Bu sənəd girişdən, 12 maddədən və qədim dövr əsərlərinin, rəsm
əsərlərinin, heykəllərin və mədəniyyət mərkəzlərinin konservasiyası/bərpası üçün xüsusiyyətləri
əks etdirən dörd əlavədən ibarətdir. Bu sənədin pinsip və normalarına hörmət, nazirliyin heyəti
üçün məcburi idi və baxmayaraq ki, bir cox baxımdan onun dəyişilməsi tələb edilir bu, İtaliyann
konservasiya cəmiyyətinin ən geniş yayılmış irsinə çevrildi.
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin mərkəzi və periferik idarələrinin
texniki heyəti tərəfindən konservasiya işlərinin layihəsinin hazırlanması və həyata keçirilməsi
sahəsində inkişaf etdirilmiş təcrübəsi, mədəni irslə bağlı işlərin layihəsinin hazırlanması və
həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq qanunvericiliyikdə olan spesifik xüsusi normaların təqdim
edilməsində Nazirliyin fəal iştirakına imkan yaratdı.
42/2004 saylı qanunvericilik fərmanına, mədəniyyət əmlakarının spesifik kateqoriyalarında
işləyə biləcək peşəkarların müəssisələrin kvalifikasiyanına aid əvvəllər dərc edilmiş qanunları
daxildir.
Mahiyətcə, İtaliya qanunu aşağıdakıların bərpası arasında fərqləndirməni nəzərdə tutur:

-

arxeoloji qalıqlar da daxil olmaqla daşınmaz maddi mədəni irs nümunələri, və
daşınar maddi mədəni irs nümunələri və daşınmaz mədəniyyət abidələrinin dekorasiyası
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Satınalma qaydaları ilə təyin edilmiş kvalifikasiyalar
Dövlət işləri və satınalma ilə bağlı orqanik müasir qanunun qəbul edildiyi 1994-cü ildən bəri
İtaliya qanunvericiliyi mədəniyyət obyektlərinin üzərində aparılacaq işlərin spesifik mahiyyətini
tanıdı və qanunun ayrıca bölməsini və əlaqədar hüquqi aktları bu mövzuya ayırdı.
Bu mövzu ilə bağlı qanunun şərtlərində dizayner və müəssisələrin kvalifikasiyalarından,
layihənin səviyyələrindən bəhs edilir və bu səviyyələr digər növ müdaxilələrin və mədəni irs kimi
qəbul edilməmiş əmlaklara olan müdaxilələrin səviyyələrindən fərqli ola bilər.
Dizaynerlərin kvalifikasiyaları barədə məlumat əvvəlki bölmələrdə qısa formada verilmişdir.
Layihə sxemlərinin səviyyələrinə gəldikdə isə, İtaliya qanunvericiliyi texniki dərinləşmənin və
spesifikasiyaların üç mütərəqqi səviyyəsini təklif edir: texniki və iqtisadi mümkünlüyün
öyrənilməsi, son versiyada sxem və icra sxemi. Bu üç səviyyənin seçimi bunların təmin
edilməsinə yönəlib: kollektiv ehtiyacların qarşılanması, memarlıq və funksional keyfiyyət, ətraf
mühitin, şəhərin, irsin qorunması normalarına və həmçinin əmək təhlükəsizliyi qaydalarına,
torpaqdan məhdud istifadə, hidrogeoloji, seysmik və meşə məhdudiyyəti qaydalarına riayət
edilməsi, arxeoloji obyektlərə, geoloji və hidrogeoloji şərtlərə, ekoenerji efektivliyinə, işlərin
itismarına, əlçatanlığa uyğunluğun təmin edilməsi.
Müqavilələr üçün Məcəllənin birinci versiyası 2009-cu ildə buraxılmışdır (qanunvericilik
fərmanı 163/2009) və 2010 isə müvafiq nizamnamələrə əsasən dərc edilmişdir. 2014-cü ildə Aİ
direktivlərinin dərcindən sonra Məcəlləyə yenidən baxılmış və yeni 50/2016 saylı qanunvericilik
fərmanı ilə əvəz edilmişdir.
Yeni hazırlanmış Məcəllədə mədəni irs üçün spesifik şərtlər 146 – 151-cı və 216-cı maddələrdə
qeyd edilmişdir. Onlar qismən əvvəlki hüquqi vasitələrdən qaynaqlanır və aşağıdakıları əks
etdirir:
-

Mədəni irs sektorunda müqavilələrə tətbiq edilə biləcək ümumi qayda;
Dizaynerlərin, əməliyyat direktorlarının və icraçıların kvalifikasiyaları;
Mədəni irsin geniş kateqoriyalarının layihə sxemlərinin səviyyələri və detalları və həmçinin,
daşınar mədəniyyət obyektləri, daşınmaz mədəniyyət obyektlərinin dekorativ səthləri, tarixi
materiallar, arxeoloji qazıntılar, villalarda, park və bağlarda işlər;
Variantların sadələşdirilməsi və amplitudası;
Mükafat meyarı;
Tətbiq və sınaq mərhələsində yoxlanıb təsdiqləmə;
Sponsorluq prosedurlarının sadələşdirilməsi.
Digər bir müvafiq maddə 25-ci maddədir və profilaktik arxeologiyadan bəhs edir: bu qoruma ilə
bağlı paraqraflara aiddir, çünki bu maddənin şərtləri potensial arxeoloji tapıntıların qorunması və
idarə edilməsi məsələlərinə daha uyğundur.
Mədəni irs sahəsində dövlət satınalmalarının dəyərlərə hörmətinin təmin edilməsi üçün xüsusi
vəziyyətlərə ehtiyacı olan konkret sual kimi nəzərdən keçirilməsi üçün əvvəlki yönləndirmələr,
xarakter və xüsusiyyətlər ümumiyyətlə təsdiq edilməlidir.
Konservasiya və qoruma sahəsində tələblərin yayılması və müdaxilə obyektinin xüsusiyyətləri,
fəaliyyətin hazırlığının və həyata keçirilməsinin növbəti etaplarında əks etdirilib.
1) qrant verilməsi məqsədinin və müqavilə konfiqurasiyasının təyin edilməsi (bu sektor üçün
lazım olan spesifik kvalifikasiyaları əks etdirməyən ümumi kateqoriyaların arasında mədəni
irsin mütəxəssis işinin kateqoriyalarının itməsinin qarşısını almaq üçün icraat ilə bağlı
gözləntilərin məqsədinin müəyyən edilməsi);
2) belə kvalifikasiyaların və məhdudiyyətlərin xüsusi birləşmə formasında təsdiqi və tələblərin
“krediti”;
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3) müqavilələrin bağlanması üçün meyarlar (maksimal güzəşt üçün keyfiyyətli və uyğun
meyarlara üstünlük verilməsi);
4) variantların istifadəsində daha geniş amplituda;
5) hərtərəfli sınaqlara məruz qoyma;
5) dizayn və layihə sxemlərinin səviyyə və spesifikasiyaları;
7) operatorların xüsusi kvalifikasiyası.
Xüsusi dizayn səviyyələri ilə əlaqəli olan aspekt, həyata keçirilmə mərhələsində layihənin
rahatlığı və yenidən baxışın qismən mümkün olması və dizaynın adaptasiya imkanı baxımından
əvvəllər bu məsələ ilə bağlı ləğv edilmiş qanunun şərtləri ilə tənzimlənirdi, lakin bundan sonra
əlavə olaraq xüsusi hüquqi-normativ baza ilə tənzimlənəcək və bu hüquqi-normativ bazada tələb
edilən spesifikasiyaların hamısı təfsilatlı şəkildə nəzərdən keçiriləcəklər.
Tender müqaviləsinin konfiqurasiyası
Qorunan mədəni dəyərlərin vacibliyi işlərin əhatə dairəsinin genişlənməsinə, icranın tələblərinə
və efektivliyin səviyyələrinə təsir edir. Qanun 1994-cü ildən bəri, daşınar mədəniyyət
obyektlərinin işinin tapşırılmasını qadağan edirdi və başqa kateqoriyada işləmək üçün birlikdə
assimilyasiya edirdi (məcburi bölünmə). Bu məhdudiyyət, maliyyə baxımından məhdud olan
peşəkar konservasiya işlərinin daha ümumi kateqoriyalara “sovrulmasının” və daha sonra lazımi
bilik və ixtisasları olmayan şirkətlər tərəfindən həyata keçirilməsinin qarşısını almaq üçün
nəzərdə tutulurdu.
Yeni Məcəllə müştərək ticarətə qadağanı təsdiq etdi. 148-ci maddənin 2-ci bölməsində qeyd edilir
ki, “Mədəni irs və landşaft barədə Məcəllə ilə qorunan əmlak nəzərdə tutulduğu zaman ümumi
məbləğ ilə müqayisədə mütəxəssis işlərinin qiymətinə tutulmanın faizindən asılı olmayaraq, 1-ci
bölmədə adı çəkilən mütəxəssis işi heç bir halda digər kateqoriya tərəfindən “sovrula” bilməz
yaxud müdaxiləni təşkil edən əməliyyatların təsnifatında qeyd edilməyə bilməz, “əlavə şərt” ilə
sifarişçi əlavə olaraq təşkilat tender sənədlərində struktur xarakterli fəaliyyətlərlə, quruluşlar və
funksional düzəlişlərlə müqayisədə 1-ci bölmədə qeyd edilmiş bərpa edilən əmlaka nəzarət,
qulluq, bərpa ilə bağlı fəaliyyətləri qeyd edir”.
Müqavilələrin bağlanması meyarları
Maksimum güzəşt meyarının ziyanına ən sərfəli təklifin seçilməsi, prinsipcə mühüm olsa da
İtaliyada tender sənədlərinin hazırlanması və seçim fazası ilə bağlı bir neçə problem yaratmış
oldu və bir-neçə dəfə mübahisələrə və məhkəmə proseslərinə səbəb oldu və bu da öz növbəsində
işlərin icra prosesini gecikdirdi. Ona görə də yeni Məcəllə, hətta mədəni irslə bağlı müsabiqələr
üçün maksimum güzəştlərin istifadəsinə imkan açır.
Mükafatın verilməsi meyarına gəldikdə isə, “ən təcili” şərti daha aktual hesab edilir. Mədəni
dəyərlərə aid olan adi prosedurla müqayisədə, başqa sektorlar üçün 200.000 avro əvəzinə hədd
olaraq 300.000 avroya qaldırılır.
“Ən təcili” şərtinə uyğun addım atmaq ehtiyacının elan edilməsi üçün təyin edilmiş adi tələblərlə
bağlı mədəni irs məsələsi zamanı, adi tender prosedurları ilə əlaqəli icra işlərində gecikmə
olduqda irsin əmlakının qorunmasına və dəyərinə qarşı təhlükəyə açıq arayış əlavə edilir (148-ci
maddə, 7-ci bölmə, “ictimai təhlükəsizlik və əşyaların qorunması üçün ziyanlı olan istənilən
gecikmədən” bəhs edir).
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Mədəniyyət üçün eyni xüsusi qayda da həmçinin, həmin məbləğin ərəfəsi həddində “ən təcili”
prosedurunun istifadəsi üçün açıq imkan qoyur.
Bu, fövqəladə vəziyyətin aradan qaldırılması üçün ciddi şəkildə lazım olan işlərin icrası üçün
müqavilə dərc olunmamış razılaşdırılmış posedurun istifadəsinə icazə verən ümumi vəziyyəti
tətbiq etməyə davam edir; bu təcililik heç bir halda idarəetməyə aid edilə bilməz (məsələn, məlum
olduğu kimi çətin olan konservasiya şərtlərinə müdaxilə ilə bağlı əvvəlki gecikməyə görə).
Yuxarıda qeyd edilmiş spesifik nizamnamələrin məqsədi səlahiyyətli mütəxəssis-təcrübəçilər
tərəfindən müvafiq texniki və təşkilatı potensiala malik olan müəssisələrdə mütəxəssis işlərinn
dəqiq təyin edilməsi və aparılmasının təmin edilməsidir.
Variantların istifadəsində daha geniş amplituda
149-cu maddə əvvəlki normaları əsaslı şəkildə canlandırır və yeni vəziyyət təsdiq edir ki, detalları
təfsilatlı qeyd edənlər yaxud qorunan əşyaların zədələnməsi yaxud pişləşməsi riski üçün mühüm
olanlar, keyfiyyət baxımından işi əvəz etmədikləri halda və faiz dəyişikliyi müqavilənin 10%-ni
aşmadıqda “variant” hesab edilmirlər (və emalın hər kateqoriyası üçün 20%). Mədəni irlsə bağlı
layihələr üçün variantların sadələşdirilməsi işlərin gedişatı zamanı bütün mövzularla bağlı yarana
biləcək çətinlikləri nəzərə alır.
Həyata keçirilmə fazasında yoxlama və sınaq
Məcəllənin mədəni irs sahəsində sınaqlar barəsində 150-ci maddəsi nəzərdə tutur ki, nizamlı icra
barəsində şəhadətnamənin verilməsi halı istisna olmaq şərtilə inşaat ərzində mədəni dəyərlərin
yoxlanılması ilə bağlı işlər mütləqdir.
Mədəni dəyərlərin xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq onlara edilən müdaxilənin sınaqlarına
aidiyyatı olan konkret vəziyyətlər, idarələrarası spesifik fərmanda qeyd ediləcək.
Hazırda, əvvəlki şərtlər qüvvədədir: işlərin keyiyyətinin səlahiyyətli mütəxəssislər tərəfindən
qiymətləndirildiyindən əmin olmaq məqsədilə işlərin gedişatı zamanı aparılan sınaqlar və son
sınaqlar üçün komissiya tərtib edilən zaman bura kvalifikasiyalı peşəkarların, yəni memarlıq
əmlaklarının və dekorativ səthlərin üzərində aparılacaq işlər üçün bərpaçıların və arxeoloji
əmlakların üzərində işlər üçün arxeoloqların məcburi daxil edilməsi mütləqdir.
Sponsorluq
Yeni Məcəllə sponsorluq məsələləri ilə bağlı prosedurların sadələşdirilməsini təmin edir.
Prosedurların sərtləşdirilməsi mədəni irs sahəsində sponsorluğa qoyulmuş bloka cavab olaraq
qanunvericilik orqanı tərəfindən 2012-ci ildə təqdim edilsə də tamamilə həyata keçirilməmiş
qalmışdı. Bu müqavilənin proseduru həm dövlət idarəçiliyi üçün və həm də sponsorluğa namizəd
şirkətlər üçün mürəkkəb oldu, gözlənilən nəticəni vermədi və institutun iflic olmasına səbəb oldu.
Bu səbəbdən də, sahənin blokdan çıxarılmasına ehtiyac var: eyni səlahiyyətli qanunvericilik
orqanı, mədəniyyət obyektlərin üçün səlahiyyətli siyasətdə bu cəhəti vurğuladı.
Yeni Məcəllənin 151-ci maddəsi, aşağıdakı məqsədlər üçün bu Məcəllənin 19-cu maddəsinin
həyata keçirilməsini nəzərdə tutur (“sponsor müqavilələri”-nə aiddir):
•
•

mədəni irslə bağlı işlər, xidmətlər yaxud təminatlar üçün sponsorluq;
mədəniyyət institutlarını və məkanlarını (42/2004 saylı qanunvericilik fərmanında qeyd
edildiyi kimi), opera və simfoniya fondlarını və ənənəvi teatrları dəstəkləməyə yönəlmiş
sponsorluq müqavilələri.

Mədəni irsin qorunmasına görə cavabdeh olan inzibati orqan işlərin layihəsinin hazırlanması,
icrası və/yaxud təminatı və həmçinin tikintinin idarə edilməsi və ona nəzarət ilə bağlı lazımi
tələbləri irəli sürür.
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Bu maddədə həmçinin, mədəniyyət institutları və məkanlarına, opera və simfoniya fondlarına və
ənənəvi teatrlara dəstəyin genişləndirilməsi vasitəsilə sponsorluğun tətbiq edilmə sahəsinin
genişlənməsini nəzərdə tutulur.
Konkret müdaxilələrin maliyyənləşməsindən asılı olmayaraq (yaxud işlərin, xidmətlərin yaxud
təminatın “texniki” sponsorluğu zamanı birbaşa təminat vasitəsilə) alan şəxs tərəfindən
əməliyyatın adi və istismar xərclərini və həmçinin sərmayə məsrəflərini qarşılaması üçün istifadə
edilə biləcəyi mütəmadi ianələr şəklində reallaşa bilərdi. Sponsorluğun həyata keçirilməsinin
mümkünlüyü və həmçinin borc alınması, bu həll üsullarını asanlaşdırır.
Sponsorluğun yeni disiplini, ictimaiyyətin səyinə əsasən sponsorluq formalarını nəzərdə tutur –
sponsorlar üçün mal və xidmətlərin siyahısı üzrə elektron səhifəsində elan nəşr etmək və şəxsi
səy nəticəsində təklifləri, marağı olan şəxslər tərəfindən dövlət qurumuna təqdim etmək kimi
üsullar da daxil olmaqla sponsorların axtarışı təşəbbüsünü qurumun öz üzərinə götürməsi fürsəti
vasitəsilə.
Yeni Məcəllənin 19-cu maddəsi sponsorluğun formalarını nizamlayır və təyin edir.
Təmiz sponsorluq kimi tanınan sponsorluq növü nağd pul vəsaitinin təmin edilməsi borcun qəbul
edilməsi yaxud işə qəbula görə xərclərin digər üsul ilə ödənilməsi vasitəsilə həyata keçirilir.
40,000 avronu aşan məbləğdə işlər, xidmətlər yaxud təminat işləri üçün sponsorluq
müqavilələrinin pul verilməsi, borcun qarşılanması yaxud ödənişləin qarşılanmasının öz üzərinə
götürülməsi vasitəsilə qəbul edilməsi prosesi yalnız sifarişçı təşkilatın elektron səhifəsində ən azı
30 gün öncədən elanın yerləşdirilməsi vasitəsilə mümkündür.
Bu elanda müvafiq bildiriş verilir və bu bildiriş vasitəsilə sponsorlar müəyyən müdaxilələrlə bağlı
axtarış edir, sponsorluğa ehtiyacı olan tərəflə əlaqə saxlaya bilir və təklif edilən müqaviləni
təfsilatlı izah edirlər. Bildirişin müddətini yerləşdirdikdən sonra maraq göstərən operatorlara qarşı
bitərəf və bərabər münasibət prinsiplərinə riayət etmək şərtilə müqavilə sərbəst şəkildə müzakirə
edilə bilər.
Texniki sponsorluq kimi tanınan sponsorluq növündə sponsor öz vəsaitləri hesabına işləri,
xidmətləri yaxud təminat işlərini qarşılamaq istədiyi zaman baş tutur. Dövlət müqavilələri
haqqında qanun tətbiq edilmir. Aşağıdakı bölmələrdə izah edilmiş istisnalar isə tətbiq edilir.
Sponsor öz hesabına işləri icra etmək, xidmətləri yerinə yetirmək, təminatları çatdırmaq istədiyi
halda əmin olmaq lazımdır ki, onlar Avropa prinsipləri və məhdudiyyətlərinə əsasən icraçının
tələblərinə cavab verir. Lakin dizayner və icraçıların kvalifikasiyasına aid şərtlər istisna olmaqla
dövlət işləri, müqavilələri, xidmətləri və təminatları ilə bağlı milli yaxud regional şərtlər tətbiq
edilmir.
Sifarişçi təşkilat işlərin layihəsi, icrası yaxud təminatı və inşaatın idarə edilməsi və ona nəzarət
ilə bağlı müvafiq nizamnəməni verir.
DÖST-in xüsusi formaları
Müqavilələr barədə yeni Məcəllə həmçinin DÖST ilə bağlı məsələ və mövzuları tənzimləyir. 151ci maddədə deyilir (proqressiv format üçün adətən açıqdır):
“Xalqın, mədəni irsdən istifadəsini təmin etmək və həmçinin qoruma üçün tətbiq edilən elmi
tədqiqatı təşviq etmək məqsədilə Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi eyni
özəl tərəfdaşın identifikasiyası üçün sadələşdirilmiş prosedurların yaxud 1-ci bölmədə göstərilmiş
olanların (Məcəllə, 19-cu maddə) tətbiqi vasitəsilə i) təmir, ii) bərpa, iii) planlı qulluq, iv)
idarəetmə, v) ictimai istifadə üçün açıq olma, vi) daşınmaz mədəniyyət əmlakının
gücləndirilməsinin daxil olduğu və ünvanlandığı agentliklər, dövlət və özəl sektor nümunələri ilə
tərəfdaşlığın xüsusi formalarını işə sala bilər”.
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Nizamnamə təcrübədə əldə edilmiş, müxtəlif struktur və hüquqi səbəblərlə və çoxlu obyektlərlə
möhkəm tərəfdaşlıq münasibətləri ilə xarakterizə edilən tələblərə cavab verir. Yeni standart həm
ianələri və/yaxud sponsorluğu (həm pul və həm texniki), elmi və həm də tədqiqat
əməkdaşlıqlarını birləşdirə biləcək “konteyner”-dir.
151-ci maddənin 3-cü bölməsi sənayenin faktiki əməliyyatlarında əldə edilə bilinən təcrübə və ən
yaxşı praktikalara əsaslan konkret müraciət tərkibi ilə doldurulan “açıq” standart haqqında bəhs
edir.
151-ci maddədə qeyd edilmiş xüsusi qaydanın konkret məqsədləri var və gözlənilir ki,
tərəfdaşların identifikasiyası sponsorluq üçün nəzərdə tutulmuş prosedurlara oxşayan
sadələşdirilmiş prosedurlar (yaxud daha çox) vasitəsilə həyata keçirilsin.
Bu sektorda etibarın olması mühüm rol oynayır, belə ki, bu tərəfdaşlıq müqavilə əsaslı olsa da
müəyyən mədəniyyət ərazisinin idarə ediməsinin ümumi istiqamətilə bağlı assosiativ cəhətlər
əldə etməyə meyillidir (bax. Tədqiqat həcmi, kataloqlaşdırma, bərpa, ictimai istifadəyə açıqlıq,
istismar, və s.).
“Müqavilə əsaslı” və qeyri “institusional” olmasına baxmayaraq, münasibətlərin gedişatında
tərədaşlığın bu forması tərkibində, icra fazasına görə cavadbeh olmayan yaxud ünvanlamayan
özəl tərəfdaşla qarışıq yaxud eyni şərtlər olan xüsusi komitələrin yaxud texniki komitələrin
(yaxud nəzarət otaqları və ya idarəedici komitə) təqdilm edilməsi baxımından daha “strukturlu”
forma əldə edə bilər.
Məcəllənin 180-ci maddəsində bu qayda DÖST institutu istiqamətində xüsusi modifikasiya kimi
çıxış edir. Sonuncu şərt və həmçinin, işlərin və xidmətlərin konsessiyası barəsində olan şərtlər
fərdi təşəbbüs obyektinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla mədəni irsin sahələri üçün tətbiq edilə
biləndir.
151-ci maddənin 3-cü bölməsi, fəaliyyət şərtləri adi DÖST razılaşmalarını aşan və eyni zamanda
hüquqi şəxslərin institusional növlü formalarına uyğun olmayan münasibətləri tənzimləyir. Bu
münasibətlərin hüquqi baxımdan konkret tanınması tələb edilir və bu, hazırki maddədə təmsil
edilib.
3.3 Mədəniyyət sahəsində
təkmilləşdirilməsi

təhsil

və

kadrların

yenidən

hazırlanması

sistemlərinin

3.3.1 Mütəxəssislər və müəssisələr üçün təhsil və ixtisas tələbləri
Mədəni irsə müdaxilə işlərinin görülməsi məsələsi 2004-cü ilin Mədəni və Landşaft İrsinin
Məcəlləsində tənzimlənməyib. Lakin təminat işləri, xidmətlər, işlər və əlaqədar nizamnamələrə
dair dövlət müqavilələrindən bəhs edən və ilk dəfə 2006-cı ildə 17 və 18/2004 Aİ Direktivlərinə
və onun reqlamentinin sonrakı dəyişikliklərinə və dəqiqləşdirmələrinə (DPR 207/2010) müvafiq
olaraq qəbul edilən Məcəllədə tənzimlənib və Avropa İttifaqının 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Direktivlərinə uyğunluğu təmin etmək məqsədilə hazırda 50/2016 saylı
qanunvericilik fərmanı ilə əvəz edilib.
Şirkətlərin və bərpaçıların seçim proseduru, ümumi texniki sektorlarda və ixtisaslaşdırılmış
kateqoriyalarda profilaktik kvalifikasiyaların mövcudluğuna əsaslanır. Qanun 13 ümumi texniki
sektor və 35 ixtisaslaşdırılmış kateqoriya müəyyən etmişdir.
Ümumi texniki sektorlar yol işlərini, bəndləri, və s. əhatə edir. Onlardan biri:
•

(OG2) Siyahıya alınmış daşınmaz binaların bərpası və onlara texniki xidmət
İxtisaslaşdırılmış kateqoriyalar elektrik qurğuları, oğurluğa qarşı cihazlar, binanın fasad işləri, və
s. sahələri əhatə edir. Bunlar aşağıdakılardır:
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•
•
•

(OS 2-A) Siyahıya alınmış daşınmaz binaların dekorativ səthi və daşınar incəsənət tarixi,
arxeoloji, etnik antropoloji maddi mədəniyyət nümunələri
(OS 2-B) Arxiv və kitabxana maddi mədəniyyət nümunələri
(OS 25) Arxeoloji qazıntılar
Müqavilələrə dair Məcəllə 150.000 avro məbləğindən yüksək müsabiqələrə buraxmaq üçün
mütləq şərt kimi şirkətlərin müvafiq reyestrlərə məcburi şəkildə daxil edilməsini nəzərdə tutur.
Kvalifikasiyanın ikinci meyarı həyata keçirilməli olan işlərin məbləğidir. 258.000 avrodan 15,5
million avroya qədər 8 məbləğ həddi vardır.
Sistem kvalifikasiyaların verilməsi prinsiplərini və prosedurlarını ciddi şəkildə tənzimləyir.
Bunlar işlər, xidmətlər və təminatara dair dövlət müqavilələrə nəzarət edən və Nazirlər Şurasının
Prezidiumuna aid olan hakimiyyət orqanları tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş özəl şirkətlər (SOA
Società Organismi di Attestazione) tərəfindən buraxılır (ff Regolamento, 64-cü maddə).
İxtisaslaşma beş il davam edir. Bu şirkətlər təsdiq etməlidirlər ki, müvafiq vəzifə sahibləri
aşağıdakılara malikdir (art. 76 ff Regolamento):

•
•

UNI EN ISO 9000 Aİ qaydalarına əsaslanan, keyfiyyət barədə daxili sertifikasiya
lazimi ümumi və xüsusi təşkilati, maliyyə və texniki tələblər
Bundan başqa, səlahiyyətli özəl şirkətlər təsdiq edirlər ki, müvafiq vəzifə sahibləri aşağıdakılara
malikdir:

•

ümumi tələb kimi kimi tanınan, aşağıdakı istisna hallarına cavab vermirlər (Müqavilələr barədə
Məcəllə, 38-ci maddə):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

uğursuzluq vəziyyətindədir
polis tərəfindən qarşısının alınması tədbirlərinə məruz qalıb
cinayətkar birlikdə olması, fırıldaqçılıq, korrupsiyaya görə məhkum edilib
əmək təhlükəsizliyi qanunlarını pozub
səhlənkar davranış sərgiləyib
laqeyd yanaşılmış vergi öhdəlikləri var
yalan bəyanat verib

aşağıdakı xüsusi tələblərə cavab verir:
▪
▪
▪
▪

iqtisadi və maliyyə imkanlarına, əmlaka malikdir (bank arayışları, illik iş
hesabı – hesab-fakturalar, vergilər bəyannamələri ilə nümayiş etdirilməlidir)
təşkilati və texniki gücü var (adekvat texniki rəhbərliyin mövcudluğu, adekvat
bir məbləğin tələbi kimi eyni kateqoriyada əvvəlki işlərin icrasının təsdiqi)
müvafiq texniki alətlər
müvafiq illik heyət

3.3.2 Memarlar
Mühəndis və memar peşələri barədə 1925-ci ilin qanunu5 incəsənət baxımından dəyərli əşyalara
və siyahıya alınmış daşınmaz abidələrə memarlar tərəfindən edilən müdaxilələrin layihəsinin
5

Mühəndis və Memar peşələrinə dair 2537 saylı, 1925-ci il 23 oktyabr tarixli Nizamnamə

4-cü Fəsil – Mühəndis və Memar peşələrinin obyektləri və məhdudiyyətləri
51. Mühəndisin səlahiyyətləri bunlardır: tapşırılan işərin layihəsinin hazırlanması, icrası, işin qiymətləndirilməsi, inşaat və quraşdırma işləri üçün,
yollarda işlər üçün və nəqliyyat vasitələri üçün, istənilən növ kommunikasiyaların tikintisi üçün, mexanizmlər və sənaye müəssisələri üçün birbaşa və
dolayı yolla lazım olacaq materialların daşınması və istifadəsi və həmçinin fizikanın, həndəsənin tətbiq edilməsi və hesablamaların aparılması.
52. Memar və Mühəndisin hər ikisinin səlahiyyətləri bunlardır: tikinti işləri, həndəsi müşahidələrin və hesablamaların hazırlanması. Hər halda, mədəni
irsin qorunması barədə qanuna əsasən siyahıya alınmış binalara müdaxilə, memarın səlahiyyətinə daxildir; layihənin texniki komponentləri həm
mühəndislər və həm də memarlar tərəfindən həyata keçirilə bilər.
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hazırlanması və idarə edilməsi haqqını saxlayır. Memarlar, layihənin texniki xüsusiyyətləri ilə
bağlı mühəndislərlər əməkdaşlıq edə bilərlər (struktur meyarları).
Memarlar, müvafiq universitet nizamanmələrinə əsasən magistratura dərəcəsinə layiq görülmüş,
imtahan verdikdən sonra peşəkar reyestrdə qeydiyyata salınmış kəslərdir6.
Peşəkar reyestrdə dörd sektor əhatə edilir:
1. Memarlıq və inşaat mühəndisliyi sahələrində magistratura dərəcəsinin lazım olduğu memarlıq
(Aİ-nın 85/384saylı Direktivinə müvafiq)
2. Memarlıq və inşaat mühəndisliyi yaxud Şəhərsalma və Ətraf Mühit sahələrində magistratura
dərəcəsinin lazım olduğu ərazi planlaşdırması
3. Memarlıq və inşaat mühəndisliyi yaxud Şəhərsalam və Ətraf Mühit yaxud Landşaft memarlığı
yaxud ətraf mühit və ərazi üçün Elm və texnologiyalar sahələrində magistratura dərəcəsinin lazım
olduğu landşaft
4. Memarlıq və inşaat mühəndisliyi yaxud daşınmaz əmlakın və ətraf mühit irsinin Konservasiyası
sahələrində magistratura dərəcəsinin lazım olduğu daşınmaz irsin konservasiyası

Respublika Prezidentinin 238 saylı, 2001-ci il 5 iyun tarixli Fərmanı
Memarlar üçün Dövlət imtahanlarına dair nizamnaməyə edilmiş dəyişikliklər
6

Dövlət imtahanına buraxılmaq üçün aşağıdakı magistratura dərəcələri tələb edilir:
a) “memar” bölməsi üçün:
1) 4/S Dərəcəsi – 85/384/CEE saylı Direktivə müvafiq olan memar və mülki mühəndis–usta;
b) “ərazinin planlaşdırılması" bölməsi üçün:
1) 54/S Dərəcəsi – Ərazinin və ətraf mühitin planlaşdırılması üzrə usta;
2) 4/S Dərəcəsi – memarlıq və mülki mühəndislik üzrə usta;
c) "landşaft" bölməsi üçün:
1) 3/S Dərəcəsi – landşaft memarlığı üzrə usta;
2) 4/S Dərəcəsi – memarlıq və mülki mühəndislik üzrə usta;
3) 82/S Dərəcəsi – ətraf mühit və ərazi ilə bağlı elmi və texnoloji məsələlər üzrə usta;
d) "siyahıya alınmış landşaft və memarlıq obyektləri” bölməsi üçün:
1) 10/S Dərəcəsi – landşaft və memarlıq obyektlərinin konservasiyası üzrə usta;
2) 4/S Dərəcəsi – memarlıq və mülki mühəndislik üzrə usta;
3. Dövlət imtahanı aşağıdakı kimi təşkil eidlir:
a) ‘memar" bölməsinə qəbul üçün:
1) şəhərin müdaxiləsinə əlaqəsi olan binanın layhələşdirilməsinə dair praktik test;
2) yuxarıda qeyd edilmiş məsələlərə dair yazılı test;
3) memarlıq bilikləri və mədəniyyətlə əlaqədar mövzulara dair ikinci yazılı test;
4) yuxarıda qeyd edilmiş məsələlər və memarlıqla bağlı qanunvericiliyə dair şifahi imtahan
b)

“ərazinin planlaşdırılması" bölməsinə qəbul üçün:
1) şəhər və ərazilərə təsir edən proseslərin texniki təhlilindən və şəhər, ərazi və ətraf mühit dəyişiklikləri üçün plan və proqramların
dəyərləndirilməsindən ibarət olan praktik test;
2) şəhər qanunvericiliyinə dair yazılı test;
3) yuxarıda qeyd edilmiş məsələlərə və memarlıqla bağlı qanunvericiliyə dair şifahi imtahan

c)

"landşaft" bölməsinə qəbul üçün":
1) landşaft və ətraf mühit ilə əlaqədar mövzulara dair praktik test;
2) landşaft və ətraf mühit ilə əlaqədar mövzulara dair yazılı test;
3) yuxarıda qeyd edilmiş məsələlərə və müvafiq qanunvericiliyə dair şifahi imtahan

d)

"siyahıya alınmış landşaft və memarlıq obyektlərinin konservasiyası” bölməsinə qəbul üçün:
1) konservasiya mədəniyyəti və texnikaları ilə əlaqədar mövzulara dair iki yazılı imtahan;
2) yuxarıda qeyd edilmiş məsələlərə və müvafiq qanunvericiliyə dair şifahi imtahan
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Aİ daxilində memarlar da daxil olmaqla bütün peşəkarların dövriyyəsi, AVROPA
PARLAMENTİ VƏ ŞURASININ 2005/36/EC saylı DİREKTIVi vasitəsilə tənzimlənir7.

3.3.3 Bərpaçılar
Mədəni və Landşaft İrsinə dair 2004-cü ilin Məcəlləsinin 29-cu maddəsində (Konservasiya)
bəyan edilir ki, dəyərli dekorativ səthlərin və daşınar maddi mədəniyyət nümunələrinin üzərində
aparılan bərpa işləri ixtisaslı bərpaçılara tapşırılmalıdır.8.
Eyni maddə, əlaqədar icinci dərəcəli qanunvericiliyi tənzimləyir, yəni:
Həkim, dayə, diş həkimi, veterinar cərrah, mamaça, əczaçı və memar peşələri üçün kvalifikasiyaların avtomatik tanınması sistemi
Minimum hazırlıq şərtlərinin koordinasiyasına əsaslanan təlim kvalifikasiyalarının avtomatik tanınması aşağıdakı vəzifələrə aiddir: həkim, dayə, diş
həkimi, veterinar cərrah, mamaça, əczaçı və memar (Direktivin III Hissəsi).
Tanıma məqsədləri üçün direktiv, minimum təhsil müddəti də daxil olmaqla bu peşələrdən hər biri üçün minimum təhsil şərtləri təmin edir. Direktivə
uyğun olaraq Üzv Dövlətlər tərəfindən dərc edilən rəsmi kvalifikasiyalar V Əlavədə qeyd edilib. Bu kvalifikasiyalar, onların sahiblərinə imkan verir ki,
istənilən Üzv Dövlətdə öz peşələri üzrə çalışa bilsinlər.
Direktiv Üz Dövlətlərə imkan verir ki, təhsilin ümumi davam etmə müddətinin, səviyyəsi və keyfiyyətinin davamlı peşəkar hazırlıqdan aşağı olmaması
şərtilə bütün bu peşə sahiblərinin natamam iş günü təhsil almasına icazə versin.
Müvafiq peşələrin və xüsusilə də memarların (VI Əlavə) spesifik, əldə edilmiş hüquqlarına xələl gətirmədən, hətta bu peşəkar fəaliyyətlər üçün Üzv
Dövlətlər tərəfindən təşkil edilən rəsmi kvalifikasiyalar kadrların hazırlanması sahəsində izah edilmiş bütün tələblərə cavab verməsə də, hər bir Üzv
Dövlət onları kifayət qədər qənaətbəxş təsdiq kimi qəbul etməlidir. Lakin, bu kvalifikasiyalar V Əlavədə qeyd edilmiş istinad tarixlərindən öncə
başlamış təhsilin uğurla tamamlandığını sübut etməlidir və peşə sahibinin, keçən son beş il ərzində davamlı olaraq öz üç ilini bu fəaliyyətə həsr etdiyini
sübut edən şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
7

8

Konservasiya
1. Mədəni irsin konservasiyası davamlı, koordinasiya edilmiş və proqramlaşdırılmış təhsil, profilaktik və bərpa fəaliyyəti vasitəsilə təmin edilir.
2. Profilaktik tədbirlər, mədəniyyət əmlakının tərkibi ilə bağlı risk vəziyyətlərini məhdudlaşdıra bilən fəaliyyəltər toplusudur.
3. Texniki qulluq, mədəniyyət əmlakının vəziyyətlərini idarə etmək və əmlakın və onun hissələrinin bütövlüyünü, funksional efektivliyini və
identifikasiyasını saxlamaq məqsədilə həyata keçirilən fəaliyyətlər və işlərdir.
4. Bərpa, materialın bütövlüyünə və yuxarıda qeyd edilmiş əmlakın bərpasına yönəlmiş silsilə əməliyyatlar vasitəsilə əmlaka birbaşa müdaxilə,
onun mədəni dəyərlərinin ötürülməsi deməkdir. Daşınmaz əmlak, qüvvədə olan qanun və nizamnamələrə əsasən zəlzələ təhlükəsi olduğu
bəyan edilən ərazilərdə yerləşdiyi zaman bərpa işlərinə strukturun müasirləşdirilməsi işləri də əlavə ediləcək.
5. Nazirlik, mədəni əmlakların konservasiyası üçün göstərişlər, texniki nizamnamələr, meyar və modellər müəyyən edəcək və belə etməklə,
Regionların iştirakından, universitetlər və səlahiyyətli tədqiqat institutları ilə əməkdaşlıqdan fayadalana bilər.
6. Fəaliyyətdə olan arxitektonik əmlakların üzərində aparılmalı olan işlərin layihəsinin hazırlanması və həyata keçirilməsinə dair mövcud
qanunların və nizamnamələrin şərtlərinə əsasən, daşınar əmlakların və arxitektonik əmlakların dekorasiyalı səthləri üzərində texniki qulluq
və bərpa işləri bu mövzuda nizamnamələrə uyğun olaraq, məxsusi şəkildə mədəniyyət əmlakı üzrə ixtisaslı bərpaçılar tərəfidən həyata
keçirilməlidir.
7. Daşınar mədəniyyət obyektlərinin və arxitektonik səthlərin bərpasına və konservasiyasına dair digər işlərlə bağlı fəaliyyət həyata keçirən
bərpaçıların və digər işçilərin vəzifə təlimatları, 400 saylı 1988-ci il 23 avqust tarixli qanunun 17-ci maddəsinin 3-cü bölməsinə əsaslanaraq
və Dövlət-Regionlar Konfransı ilə razılaşdırılaraq Nazir tərəfindən qəbul edilən fərmanına əsasən təyin edilir.
8. Bərpa tədris edildiyi zaman riayət edilməli olan keyfiyyətə nəzarət meyarları və səviyyələri, 400 saylı 1988-ci il 23 avqust tarixli qanunun
17-ci maddəsinin 3-cü bölməsinə əsaslanaraq və Təhsil Nazirliyi, Universitetelər və Elmi Tədqiqatlar ilə razılaşdırılaraq və DövlətRegionlar Konfransı ilə məşvərət edildikdən sonra Nazir tərəfindən qəbul edilən fərmana əsasən təyin edilir.
9. Bərpa işləri ilə bağlı təlimatlar, 368 saylı 1998-ci il 20 oktyabr tarixli qanunvericilik fərmanına əsasən təsis edilmiş ali təhsil ocaqları
tərəfindən və həmçinin, 11-ci bölmədə qeyd edilmiş mərkəzlər tərəfindən və Dövlət tərəfindən akkreditasiya edilmiş digər dövlət və özəl
qurumlar tərəfindən təmin edilir. 400 saylı 1988-ci il 23 avqust tarixli qanunun 17-ci maddəsinin 3-cü bölməsinə əsaslanaraq və Təhsil
Nazirliyi, Universitetelər və Elmi Tədqiqatlar ilə razılaşdırılaraq və Dövlət-Regionlar Konfransı ilə məşvərət edildikdən sonra Nazir
tərəfindən qəbul edilmiş fərman akkreditasiya prosedurlarını, təşkilat üçün minimum tələbləri və bu bölmədə qeyd edilmiş təhsil idarələrinin
funksiyalarını, tədris fəaliyyətlərinə nəzarət prosedurlarını və ən azı bir Nazirlik nümayəndəsinin iştirak etdiyi yekun imtahanlarını və
həmçinin müəllim heyətinin xarakteristikasını təyin edir.
10. Bərpa işlərinə və digər fəaliyyətlərə əlavə işləri həyata keçirən peşəkar şəxslərin təlim kursları vasitəsilə hazırlanması, dövlət və özəl
müəssisələr tərəfindən Regional nizamnamələrə əsasən tənzimlənir. Əlaqədar hazırlıq kursları, 281 saylı 1997-ci il 28 avqust tarixli
qanunvericilik fərmanının 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Dövlət-Regionlarının Konfransında razılaşmaya əsasən təyin edilmiş keyfiyətə
nəzarət səviyyələrinin və meyarlarının tələblərinə cavab verməlidir.
11. Razılaşmanın şərtləri vasitəsilə, Nazirlik və Regionlar universitetlərin və digər dövlət və özəl müəssisələrin iştirakı ilə birgə mərkəzlər təsis
edə bilərlər və bu mərkəzlərin, region-daxili xüsusiyyətləri ola bilər, korporativ heyətə malik ola bilərlər və tədqiqat, təcrübə, təhsil, xüsusi
mürəkkəbliyi olan mədəniyyət obyektlərinin konservasiyası və bərpa işlərinin sənədləşməsi və icrası kimi fəaliyətlərlə məşqul ola bilərlər.
Bu mərkəzlərin daxilində, bərpa işlərini tədris edən ali təhsil ocaqları təsis edilə bilər (9-cu bölməyə əsasən).
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•

Bərpaçıların vəzifə təlimatları (29-cu maddənin 7-ci bölməsi), nazirliyin 86/2009 saylı fərmanı
ilə qəbul edilmişdir (əlavə xx). Bu fərmanda üç səviyyə ayırd edilir: bərpaçı, bərpanın texniki
işçisi, xüsusi sektorda bərpanın texniki işçisi.
Bərpaçının vəzifələri aşağıda qeyd edildiyi kimidir:
Konservasiyanın vəziyyətini təyin edən, əşyaların hazırlandığı materialın deqradasiya prosesinin
qarşısını almaq və mədəniyyət dəyərini qorumaq məqsədilə birbaşa və dolayı yolla silsilə
şəklində fəaliyyətləri həyata keçirən mütəxəssisdir. Bu məqsədlə bərpaçı, razılaşdırılmış və
koordinasiya edilmiş konservasiya planının tərkibindəki materialların xassəsinə dair məlumatı,
icra texnikalarını və irsin vəziyyətini təhlil edir və əldə edilən məlumatları şərh edir; öz
səlahiyyəti çərçivəsində müdaxilə ilə bağlı layihəni hazırlama və idarəetmə işlərini görür;
konservasiya ilə bağlı emal və bərpa işlərini icra edir; bərpa işlərinə əlavə fəaliyyət ilə məşqul
olan digər operatorları istiqamətləndirir və onları koordinasiya edir. Konservasiya sahəsində
tədqiqat, sınaq, tədris işlərini həyata keçirir.

Bərpaçı bir qayda olaraq bunlara görə cavabdehdir:
A – İlkin imtahan
o

A1 – Tarixi mənbələrin və sənədlərin, rifah və ətraf mühitlə bağlı tarixi-tənqidi təhlillərin,
məlumatların toplanması (incəsənət tarixi mütəxəssisləri, arxeoloqlar, memarlar, arxiv işçiləri,
kitabxanaçılar, paleontoloqlar və 4-cü maddədə açıqlanmış peşəkarlar ilə əməkdaşlıq edərək).

o

A2 – Həyata keçirilmə texnikalarının və işlərin tərkib hissəsini təşkil edən materialların təyin
edilməsi və orijinal yaxud əvvəlki müdaxilələr sayəsində orijinal olmadığını yoxlamaq.

o

A3 – Əmlakın vəziyyətinin, iş və onun tərkibi arasında əlaqənin və həmçinin, nümunələr və ilkin
diaqnostik sınaqlar vasitəsilə ərazinin ətraf mühit xüsusiyyətlərinə nəzərən dəyərləndirilməsi
(incəsənət tarixi mütəxəssisləri, arxeoloqlar, memarlar, arxiv işçiləri, kitabxanaçılar,
paleontoloqlar və 4-cü maddədə açıqlanmış peşəkarlar ilə əməkdaşlıq edərək).

B – Dizayn
o

B1 – Texniki məlumatların əks edildiyi və nizamnamələr ilə nəzərdə tutulan sənəd.

o

B2 – Diaqnostik proqramın tərtibatı və məlumatların toplanması (həmçinin, 4-cü maddədə
açıqlanmış peşəkarlar ilə əməkdaşlıq edərək).

o

B3 – Əşyaya və tərkibinə müdaxilənin ilkin və son layihəsinin tərtibatı (incəsənət tarixi
mütəxəssisləri, arxeoloqlar, memarlar, arxiv işçiləri, kitabxanaçılar, paleontoloqlar ilə birgə
əməkdaşlıq vasitəsilə).

o

B4 – Layihə, texniki qulluq proqramı ilə bağlı çertyojların hazırlanması və işlərin gedişatı ərzində
yenilənməsi.

o

B5 – İşlər açıq sahədə icra edildikyi zaman malların yaxud onların hissələrinin paketlənməsi, yola
salınması və saxlanılmasının planlaşdırılması.

o

B6 – Maddi dəyərlərin konservasiya planının müvafiq hissəsinin çertyojlarının tərtibatı.

C – Müdaxilə
o

C1 – Müqavilələrin tərkibinin şifarişçilərlə müzakirə edilməsi (özəl yaxud dövlət).
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o

C2 – Daxili əməliyyat strukturlarına müdaxilənin planlaşdırılması (mənbə və resursların,
cavabdehliklərin, qrafiklərin, texnikaların identifikasiyası).

o

C3 – İşlərin gedişatı ərazində iş planının təkmilləşdirilməsi, materialların, üsulların və
operatorların növlərinin müəyyən edilməsi.

o

C4 – Hərtərəfli diaqnostik sınaqların icra edilməsinə, nümunələrin seçilməsinə köməklik
göstərilməsi (həmçinin, 4-cü maddədə açıqlanmış peşəkarlar ilə əməkdaşlıq edərək).

o

C5 – Laboratoriyanın/ərazinin hazırlanması.

o

C6 – Müdaxilələrin texniki idarəetməsi.

o

C7 – Konservasiya müdaxilələrinin həyata keçirilməsi.

o

C8 – İşlərə rəhbərlik; inzibati əməliyyat idarəçiliyi; prosedurlara rəhbərlik edən şəxsə köməklik
etmək.

o

C9 – Texniki sınaqların həyata keçirilməsi.

o

C10 – Həyata keçirilmiş fəaliyyətlərə nəzarət, hətta konservasiya planlarının tərkibində; bu
planlar üçün təmin edilən yoxlamalarda və/yaxud sınaqlarda iştirak.

o

C11 – Mədəni irslə bağlı əməliyyatlar zamanı bütün çatdırılma, daşınma işlərinə dair tələblər irəli
sürülməsi və nəzarət edilməsi, hətta fövqəladə vəziyyətlərdə belə.

D – Nəticələrin sənədləşdirilməsi və yayılması
o

D1– Qrafiklər, videolar, fayllar, və s. daxil olmaqla müdaxilənin fazalarının sənədləşdirilməsi;
son hesabatın tərtib edilməsi, son texniki, elmi nəticələrin hazırlanması.

o

D2 – Konservasiya formalarının çertyojlarının hazırlanması.

o

D3 – Nəzəri və praktiki tərəflərin öyrədilməsi.

o

D4 – İşlərin mövzusu və alətləri ilə bağlı kommunikasiya fəaliyyətləri; nəşrlər

E – Tədqiqat və təcrübə
o

E1-Müdaxilə üsulları, texnologiyaları, elmi vasitələr və saxlama üçün yeni materiallarla bağlı
tədqiqat və təcrübə proqramlarında iştirak (incəsənət tarixi mütəxəssisləri, arxeoloqlar, memarlar,
arxiv işçiləri, kitabxanaçılar, paleontoloqlar və 4-cü maddədə açıqlanmış peşəkarlar ilə
əməkdaşlıq edərək).
Texniki bərpaçı və xüsusi sektor üzrə texniki bərpaçı bərpaçıya yardımçı peşələrdir.
Kvalifikasiya sistemi həmçinin irsin qorunması ilə məşqul olan şirkətlər üçün də tətbiq edilir.
Məsələn bərpaçılar, dəyərli dekorativ səthlər və incəsənət işləri üzərində işləməyə hazırlaşan
müəssisələr tərəfindən işə qəbul edilməlidirlər. Müəssisələr üçün kvalifikasiya sisteminin
təfsilatlı izahı növbəti bölmədə verilib.
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3.4 Tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və qorunması
3.4.1 Giriş
İtaliyada mədəni irsin və landşaftın mühafizəsi Dövlət tərəfindən yerinə yetirilən edilən
məsuliyyətdir və 1948-ci ildə qüvvəyə minmiş Konstitusiyaya əsaslanır (9-cu maddə).
Konstitusiya qüvvəyə mindiyi dövrdə, mədəni irsin qorunması üçün dövlət strukturunun kapilyar
təşkilatı artıq öz yerini tapmışdı (səlahiyyətli qurum (soprintendenze) 1907-ci ildən bəri
qurulmuşdu, mədəni irsin qorunması üçün ilk orqanik qanunun yaradılışı isə 1909-cu ilə təsadüf
edir). Mədəni irsin qorunması 1907-ci ildə təsis edilmiş səlahiyyətli qurum tərəfindən ötən əsr
ərzində həyata keçirilmişdi və bu, Milli Təhsil Nazirliyinin tərkibindəki antik əşyalar və incəsənət
üzrə müdriyyətlərin rəhbərliyi altında baş tutmuşdu.
Onlar yalnız 1974-cü ildə qurulduğu zaman Mədəni İrs Nazirliyinin periferik səviyyədə ifadəsi
oldular. Səlahiyyətli qurum mədəni irsin və landşaftın idarə edilməsini əhatə edən, dəqiq şəkildə
formalaşdırılmış kompleks funksiyaları və tapşırıqları yerinə yetirir. Bu tapşırıqlar, mədəni irs
kimi dizayn edilmək üçün uyğun olan mədəniyyət obyektlərinin identifikasiyası, müəyyən
mədəniyyət obyektlərinin və qorunan landşaftların idarə edilməsi, konservasiya işləri üçün
müəlliflik hüquqlarını və texniki tövsiyyələri təmin etməklə, dövlətə məxsus mədəniyyət
əmlaklarının özgəninkiləşdirilməsi ilə bağlıdır. Səlahiyyətli qurumun texniki heyəti də həmçinin
müfəttiş qismində çıxış edir və icra edilməli olan tapşırıqlara nəzarət edir. Onlar da həmçinin,
konservasiya müdaxiləsinə ehtiyacı olan mədəniyət obyektlərini (dövlət mülkiyyətində olan)
təyin edir və ilkin qiyməti hazırlayırlar – büdcə təklifinə daxil edilməli olan konservasiya işlərini
hesablayırlar.
Ümumi müdriyyətlər Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin periferik
idarələrinin funksiyalarını və fəaliyyətini mərkəzi səviyyədə koordinasiya edir, nazirliyin
qanunvericiliyə uyğun funksiyalarının və tapşırıqlarının müvafiq icraatı üçün standartların və
spesifikasiyaların dərc edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Digər tərəfdən isə, qoruma və
konservasiya ilə bağlı faktiki tapşırıqlar Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm
Nazirliyinin periferik idarələrinin cavabdehliyindədir və bu idarələr, Nazirlik strukturunun
təşkilatını və səlahiyyətlərini yaradan 42/2004 saylı qanunvericilik fərmanına, 368/1998 saylı
qanunvericliyə və ikinci dərəcəli normativ qanunvericiliyə əsasən Mədəni İrs, Mədəniyyət
Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinə etibar edilmiş konstitusiya tapşırıqlarının icrasını həyata keçirən
kapilyar şəbəkənin ixtisaslı, texniki qollarını təşkil edir.
Muxtariyyəti olan müxtəlif institutlar, tətbiq edilən tədqiqat və standartların, göstərişlərin,
sənədləşmədə yaxşı təcrübələrin, mədəni irsin kataloqlaşdırılmasının, konservasiyasının, texniki
qulluğunun və təhlükəsizliyinin inkişaf etdirilməsi məsələlərində ümumi müdriyyətləri
dəstəkləyir. Bu Tvininqin ən mühüm məqsədləri arasında:
Maddi mədəni irs:
•
•
•
•
•

Kataloqlaşdırma və Sənədləşdirmə üzrə Mərkəzi İnstitut (elektron səhifə:
http://www.iccd.beniculturali.it)
Konservasiya və Bərpa İnstitutu, Roma (electron səhifə: http://www.icr.beniculturali.it)
Yarım-qiymətli daşların emalatxanası (Opificio delle Pietre Dure), Florensiya (elektron səhifə:
http://www.opificiodellepietredure.it)
Arxiv və kitabxana irsinin konservasiyası və bərpası üzrə Mərkəzi İnstitut (elektron səhifə:
http://www.icpal.beniculturali.it)
Arxivlər üzrə Mərkəzi İnstitut (elektron səhifə: http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=2)
Kitabxanalar:
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•

İtaliya Kitabxanalarının və biblioqrafik məlumatın Vahid Kataloqu üzrə Mərkəzi İnstitut
(elektron səhifə: http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/)
Qeyri-maddi mədəni irs:

•
•

Səs və audio-vizual irs üzrə Mərkəzi İnstitut (elektron səhifə: http://www.icbsa.it)
Demo-etnoqrafik və antropoloji irs üzrə Mərkəzi İnstitut (elektron səhifə:
http://www.idea.mat.beniculturali.it)

3.4.2 Mədəni irsin qorunması üçün hüquqi baza
Həm maddi və həm də qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasını tənzimləyən əsas qanun Mədəni İrs
və Landşaft üzrə Məcəllə, 42/2004 saylı qanunvericilik fərmanıdır. Lakin, digər qanunlarda da
mühüm şərtlər vardır. Onlar mədəni irsin qorunmasının mühüm cəhətlərini tənzimləyir.
Məcəllənin idarəetmə üzrə məqsədlərini tamamlayırlar. Bunlar dövlət satınalması üzrə
Məcəllənin mədəni irs üzrə şərtlətini (50/2016 saylı qanunvericilik fərmanı) və xüsusilə də
profilaktik arxeologiyadan bəhs edən və dövlət işləri zamanı yerin altında olan arxeoloji
strukturların nəzərə alınacağına zəmanət verən, Məcəllənin “Təsirin Dəyərləndirilməsi”
bölməsindəki xüsusi şərtlərdə əks etdirilən 25-ci maddəni əhatə edir. Bu spesifik şərtlər, bu
hesabatın müvafiq bölmələrində qeyd edilir.
Daha ümumi və ikinci dərəcəli qanunvericilik həmçinin, mədəni irsin qorunması ilə bağlı inzibati
prosedurları tənzimləyir, məsələn, dövlət prosedurları ilə bağlı 241/1990 saylı ümumi qanun (və
onun ardınca dərc edilmiş modifikasiyalar və ikinci dərəcəli nizamnamələr) Mədəni İrs,
Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazırliyinin iş üsullarına təsir edən bir qrup prinsip və
standartlar yaradır. Bunlar icraatı davam etdirən səlahiyyətli qurumun təyinat prosedurunun
başlanması barədə, bütün prosedurlar üçün vaxt çərçivələrinin xüsusi tənzimləmə vasitələrilə
standartlaşdırılması barədə, konservasiya işlərinin aparılmasına yaxud mədəni irsə hansısa digər
növ müdaxilənin edilməsinə görə icazənin xahiş edilməsi zamanı təqdim edilməli olan sənədlərin
standartlaşdırılması barədə sahibkarı xəbərdar etmək vəzifələrini əhatə edir.
Mədəni irsin qorunması həmçinin şəhərsalma barədə qanunvericilik ilə tamamlanıb.

3.4.2.1 Ümumi prinsip və təriflər
1-ci maddədə deyilir ki, Respublika Konstitusiyanın 117-ci maddəsində qeyd edilmiş qüvvələrin
dəstəyi ilə və 42/2004 saylı qanunvericilik fərmanın şərtlərinə əsasən mədəni irsi qorumalı və
gücləndirməlidir.
Konstitusiyanın 117-ci maddəsi Respublikanın tərkibinə daxil olan çoxlu sayda ərazi
müəssisələrini müəyyən edir: bunlar Dövlət, Regionlar, Paytaxt əraziləri, Əyalətlər və
Bələdiyyələrdir. Bu o deməkdir ki, Dövlət qorumaya görə təkbaşına cavabdeh olduğu zaman
seçilmiş digər dairələrdən tələb edir ki, mədəni irsin konservasiyasını təmin etsinlər və
dəstəkləsinlər və onun ictimai əlçatanlığını və gücləndirilməsini stimullaşdırsınlar. Digər dövlət
qurumları öz işlərinin icrasında, öz mədəni irslərinin konservasiyasından və ictimaiyyətin
istifadəsi üçün əlçatan olmasından əmin olmalıdırlar.
Digər tərəfdən, mədəni irsə aid olan obyektlərin fərdi sahibkarları yaxud onlara sahib olanlar
onun konservasiyasını təmin etməlidir. Belə ki bu açıq aşkar görünür ki, öhdəliklərə görə
cavabdehlik getdikcə daha da sürətlə Respublikanın seçilmiş ərazi dairələrindən özəl sahibkarlara
keçir. Mədəni irsin qorunması və gücləndirilməsi, milli icmanın tarixinin və onun ərazisinin
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qorunub saxlanılması ilə üst-üstə düşməlidir və mədəniyyətin inkişaf etdirilməsini təşviq
etməlidir.
Mədəni isin konservasiyası ictimai istifadə və gücləndirilməsi, mədəni irsin qorunmasına dair
qanunlara müvafiq şəkildə həyata keçirilməlidir.
4-cü və 5-ci maddələr mədəni irsin qorunmasında və digər ərazi müəssisələri ilə əməkdaşlıqda
Dövlətin funksiyalarını müəyyən edir.
Qoruma funksiyaları birbaşa olaraq Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi
tərəfindən icra edilir. Lakin, o həmçinin bu tapşırığın yerinə yetirilməsini razılaşma və
koordinasiya əsasında Regionlara tapşıra bilər. Nazirlik Dövlətin mülkiyyətində olan, lakin
nazirlikdən başqa digər idarəedici qurumun yaxud şəxsin istifadəsində olan obyektlərin
qorunması funksiyasına görə məsuliyyət daşıyır. Hər halda bu tapşırıq da, qarşılıqlı razılaşma və
koordinasiya əsasında Regionlara tapşırıla bilər.
Regionlar kimi Bələdiyyələr, Paytaxt Əraziləri və Əyalətlər (bundan sonra “digər ərazi üzrə
dövlət qurumları” adlandırılacaq) 42/2004 daylı qanunvericilik fərmanının şərtlərinə əsasən
qoruma funksiyalarının icrasında Nazirliklə əməkdaşlıq etməlidirlər. Misal üçün Bələdiyyələr
kommersiya tipli fəaliyyətlərin, son dərəcə dəyərli olması yaxud mühüm abidələrin varlığı
səbəbindən xüsusilə tarixi – bədii əhəmiyyət kəsb edən yerlərdə keçirilməməsinin təsdiq və təmin
edilməsinə görə cavabdehdirlər.
Landşaftların mühafizəsi ilə bağlı funksiyalar da Regionlara həvalə edilir, lakin buna
baxmayaraq, Dövlət onların fəaliyyətinə nəzarət edir və gördükləri işlərdə istiqamət verir.
Respublika mədəni irsin gücləndirilməsində fərd yaxud assosiasiya qismində çıxış edən özəl
şəxslərin iştirakını stimullaşdırmalı və dəstəkləməlidir.
42/2004 saylı qanunvericilik fərmanı mədəni irsi mədəniyyət obyektlərinin və landşaft
ərazilərinin vəhdəti kimi müəyyən edir. Mədəniyyət obyektləri daşınmaz və daşınar əşyalardan
ibarətdir və buraya qanun yaxud sivilizasiyanın dəyərliliyini təsdiq edən qanun tərəfindən təyin
edilmiş bədii, tarixi, arxeoloji, etnik-antropoloji, arxiv və biblioqrafik dəyərlər daxildir.
Landşaft əraziləri 134-cü maddədə qeyd edilmiş binalardan və ərazilərdən ibarətdir və bu ərazilər
torpağın yaxud qanun tərəfindən və ya qanuna uyğun olaraq təyin edilmiş aktivlərin tarixi,
mədəni, təbii, morfoloji və estetik ifadəsidir.
Dövlətə məxsus mədəni irs obyektləri qoruma üçün başqa əsas olmaması şərtilə dövlət tərəfindən
istiadə ilə yanaşı ictimai istifadə üçün də nəzərdə tutulmalıdır.
Qoruma funksiyaların həyata keçirilməsindən və mədəni irsin tərkib hissəsi olan cəhətlərin,
adekvat tədqiqat prosedurları əsasında təyin edilməsinə yönəlmiş fəaliyyətin tənzimlənməsindən
və adı çəkilən irsin, ictimai istifadə məqsədilə qorunması və konservasiyasından ibarətdir.
Qoruma funksiyaları həmçinin, mədəni irslə bağlı hüquq və davranışları təmin etməyə və
tənzimləməyə yönəlmiş şərtlər vasitəsilə həyata keçirilir.
Gücləndirmə funksiyaların həyata keçirilməsindən və mədəni irslə bağlı savadın təşviq edilməsi
üzrə fəaliyyətlərin tənzimlənməsindən və həmin irsin istehlakı və ictimaiyyət tərəfindən istifadəsi
üçün ən yaxşı şərtlərin təmin edilməsindən ibarətdir. Gücləndirmə həmçinin, mədəni irs üzərində
aparılan konservasiya işlərini təşviqi və dəstəklənməsidir və elə formada aparılmalıdr ki, qoruma
qaydalarına uyğun olsun və onun tələblərinə xələl gətirməsin.
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3.4.2.2. Mədəniyyət obyektləri
42/2004 saylı qanunvericilik fərmanına əsasən, mədəniyyət obyektləri Dövlətə, Regionlara, digər
ərazi üzrə dövlət qurumlarına və həmçinin mədəni, tarixi, arxeoloji yaxud etnik-antropoloji
marağı olan digər dövlət qurumlarına yaxud institutlara, özəl qeyri-kommersiya assosiasiyalarına
aid daşınmaz və daşınar əşyalardan ibarətdir.
İtaliyada rəsmi olaraq mədəni irs kimi müəyyən edilmiş obyektlər, aşağıda göstərildiyi kimi
müxtəlifdir və buna səbəb fərqli dövrlərdə dərc edilmiş müxtəlif qanunlara daxil edilmiş
siyahıların toplanmasıdır. Mədəni obyektlərə daxildir:
•

•
•

Dövlətə, Regionlara, digər ərazi üzrə dövlət qurumlarına və digər dövlət qurumlarına yaxud
institutlara aid olan muzey kolleksiyaları, rəsm qalereyaları, incəsənət qalereyaları və digər sərgi
məkanları;
Dövlətə, Regionlara, digər ərazi üzrə dövlət qurumlarına və digər dövlət qurumlarına yaxud
institutlara aid arxivlər və nadir sənədlər;
Dövlətə, Regionlara, digər ərazi üzrə dövlət qurumlarına və digər dövlət qurumlarına yaxud
institutlara aid kitabxana kolleksiyaları.
Fərdi daşınar və daşınmaz obyektlərin təyin edilməsi üçün onlar xüsusilə mühüm tarixi, arxeoloji
yaxud etnik-antropoloji maraq kəsb etməlidirlər.
Bunlara daxildir:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fərdi şəxslərə aid olan, yaxud xüsusi tarixi maraq təşkil edən arxivlər və nadir sənədlər;
fərdi şəxslərə aid olan, yaxud xüsusi mədəni maraq təşkil edən kitab kolleksiyaları;
kimə aid olmasından asılı olmayaraq və siyasi yaxud hərb tarixi, ədəbiyyat tarixi, ümumilikdə
incəsənət və mədəniyyət, cəmiyyətin identifikasiyası və tarixinin təsdiqi, kollektiv yaxud dini
institutlar baxımından xüsusilə mühüm sayılan daşınmaz və daşınar əşyalar;
kimə aid olmasından asılı olmayaraq və adət-ənənə, məşhurluq və xüsusi ekolji xüsusiyyətlərinə
görə məxsusi bədii yaxud tarixi dəyərlər sayılan kolleksiyalar yaxud əşyalar toplusu;
paleontologiyaya, ilk tarixi dövrlərə, primitiv sivilizasiyalara aid əşyalar;
numizmatik xarakterli əşyalar;
nadir və dəyərli əlyazmalar, avtoqraflar, sənədlər, ilk çap edilmiş kitablar, kitablar, çap
materialları, oymalar və onların matrisaları;
nadir və dəyərli coğrafi xəritələr və musiqi partituraları;
fotolar, onların neqativləri və matrisaları, nadir və dəyərli kinomatoqrafiya videoları, ümumilikdə
audio-vizual dəstək;
incəsənət yaxu tarixi əhəmiyyəti olan villalar, parklar və bağlar;
ictimai meydanlar, küçələr, yollar və şəhərin tarixi və incəsənət əhəmiyyətli digər çöl məkanları;
tarixi yaxud etnik-antropoloji marağa səbəb olan mineral ərazilər;
bədii, tarixi yaxud etnik-antropoloji marağa səbəb olan gəmi və qayıqlar;
kənd iqtisadi ənənəsinin təsdiqi kimi, tarixi yaxud etnik-antropoloji marağa səbəb olan kənd
memarlıq nümunələri;
ictimaiyyətə sərgilənmiş olub-olmamasından asılı olmayaraq, 50-ci maddədə, 1-ci paraqrafda
qeyd edilmiş freskalar, lövhələr, divarda qrafitilər, kitabələr, çadırlar;
51-maddədə qeyd edilmiş sənətkar studiyaları;
kommersiya xarakterli fəaliyyətin qadağan olunduğu yaxud məxsusi şərtlərlə məhdudlaşdırıldığı
arxeoloji, tarixi, bədii və ekoloji dəyəri olan ictimai yerlər (Bələdiyyələrin cavabdehliyi);
rəsm əsərləri, heykəltaraşlıq əsəsrləri, qrafika sənəti və yaşayan müəllif tərəfindən yaradılmış və
50 ildən az müddət ərzində yaradılmış istənilən incəsənət növü;
xüsusi bədii dəyəri olan müasir memarlıq nümunələri;
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•

•
•
•

fotolar, onların neqativləri və matrisaları, nadir və dəyərli kinomatoqrafiya videoları, ümumilikdə
audio-vizual material yaxud hərəkətdə olan təsvirlərin ardıcıl hərəkət kadrları, hadisələrin
sənədləşdirilmiş forması – şfahi yaxud yazılı formada, istənilən vasitə ilə hazırlanmış olan,
iyirmi-iyirmi beş il əvvəl ərsəyə gəlmiş olan;
65-ci və 67-ci maddələrdə, 2-ci paraqrafda qeyd edilmiş və yetmiş beş ildən çox ömrü olan
nəqliyyat vasitələri;
65-ci maddədə qeyd edilmiş, əlli ildən çox yaşı olan və elm və texnologiya tarixi baxımından
maraq kəsb edən obyekt və alətlər;
I Dünya Müharibəsinə aid mədəni irslə bağlı, 50-ci maddənin 2-ci paraqrafına əsasən qanun
tərəfindən müəyyən edilmiş qalıqlar.
Baxmayaraq ki, spesifik növ irs əşyaları üçün yaş həddi fərqli olur, mədəniyət obyektinin yaşı 50
ildən az olarsa və onun müəllifi hələ həyatda olarsa 42/2004 saylı qanunvericilik fərmanının
şərtləri çoxlu sayda fərdi obyektlər üçün tətbiq edilməyəcək.
Qeyd etmək lazımdır ki, mədəniyyət obyektlərinin müxtəlif tipologiyalarını ayırd etmək olar və
qanunun şərtlərinə əsasən bunların müxtəlif təyinatları ola bilər. Mədəniyyət obyektinin obyektiv
meyarları müəllifin sağ olub-olmamasından asılı olmayaraq obyektin yaşı, subyektiv
meyarlardan isə obyektin mədəni əhəmiyyət kəsb etməsi ola bilər. Lakin qanun özü “mədəni”
dəyər nəzərdən keçirilən zaman mədəni dəyərin hansı ölçüdə nəzərə alınması barədə ilkin
məlumatı təmin edir. İtaliyada yayılma tarixi ölçüyə uduzur: tarixi perspektivdə irs, tarixi
baxımdan nəzərdən keçirilir: incəsənət tarixi, memarlıq, elm, texnologiya, hərbi, ədəbiyyat,
arxeologiya, və s. və nisbətən fərqli dəyər, qanunvericiliyə yenicə əlavə edilmiş etnik-antropoloji
dəyərdir. Qoruma növləri həmçinin, müəllifi hələ də sağ ola biləcək yaxud müəllifinin yaş
həddinin, qanunun tələblərinə cavab verməyəcəyi bədii yaxud memarlıq dəyərləri sərgiləyən
obyektlərə verilir.
Digər mühüm meyar dövlət yaxud özəl sektora məxsus obyektlər tərəfindən nümayiş etdirilən
mədəni maraq səviyyəsinə istinad edir: ilk halda, onların “mədəni maraq” nümayiş etdirməsi
kifayətdir, digər tərəfdən isə özəl əmlaklar üçün mühüm olan odur ki, mühüm mədəni marağa
malik olduqlarını göstərməklə təyinat barədə tələbi qarşılamış olsunlar. Mədəniyyət obyektlərinin
bir neçə kateqoriyasında nadir və dəyərli olma nəzərə alınan meyarlardır və bu meyarlar müəyyən
cəhətlərin təyin edilməsi hüququnun qiymətləndirildiyi zaman nəzərə alınmalıdır.
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin mərkəzi idarələri tərəfindən təyinat
prosesində istiqamət əldə etmək məqsədilə verilən nizamnamə və göstərişlər qısa formada
aşağıdakı paraqraflarda açıqlanıb.

3.4.2.3. Mədəni irsin mülkiyyət siyahısının hazırlanması
42/2004 saylı qanunvericilik fərmanı, mədəniyyət və landşaft obyektlərinin siyahıya alınması
üçün müxtəlif prosedurları müəyyən edir. Bunlar, qısa formada aşağıda verilib.
Mədəniyyət əmlaklarının mədəni marağının “tanınması” üçün iki prosedur vardır: onlardan biri
Dövlətə yaxud ərazi müəssisələrinə, Kilsəyə aid olanlar üçün tətbiq edilir və digəri isə fərdi
subyektlərə aid olan obyektlər üçün tətbiq edilir. Birinci prosedur mədəni marağın yoxlanılması
kimi tanınır, çünki İtaliya qanunvericiliyində mövcud olan təhlükəsizlik müddəasında deyilir ki,
dövlət mülkiyyətində olan və 70-dən çox yaşı olan obyektlər potensial mədəni dəyər göstərməklə
və xüsusi prosedur vasitəsilə təyin edilənə qədər mükəmməl şəkildə nəzərdən keçirilməlidirlər.
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Bu təşəbbüs həmin əmlaka sahib olan dövlət qurumu tərəfindən göstərilməlidir. Mədəniyyət
Nazirliyi və Dövlət Şəhər Agentliyi arasında qəbul edilmiş spesifik nizamnamə vaciblik
dərəcəsinin dəyərləndirilməsi üçün hazırlanmalı olan texniki sənədlərin tərkibini müəyyən edir.
Bu kifayət qədər təfsilatlıdır və kadastr planı, koordinatlar, ünvan, sahibin adı, əmlakın tərkibi və
tarixinin təsviri, visual sənədlər, fotolar, çertyojlar kimi sənədləri əhatə edir (xəritələr, fasadlar,
bölmələr, detallar).
“Mədəni marağın yoxlanılması” prosesi müsbət nəticələnərsə, sənədlərin elektron versiyası
nazirliyin səlahiyyətli texniki heyəti və sahibkarlar üçün açıq olan onlayn məlumatlar bazasına
yüklənəcək (www.benitutelati.it). Bu, aşağıdakı 2.4.2.3 saylı paraqrafda qısaca müzakirə edilib.
Fərdi mülkiyyətdə olan obyektlərin mədəni marağa malik olmaları, səlahiyyətli orqan tərəfindən
işə salınan prosedur vasitəsilə (adətən səlahiyyətli qurum vasitəsilə), onun öz tədqiqatı əsasında
və həmçinin ərizə müraciətləri əsasında yaxud da sahibkar tərəfindən bəyan edilə bilər. Mədəni
İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin səlahiyyətli müdirlikləri, zaman keçdikcə
tədqiqatın necə aparılması və texniki tarixi-bədii hesabatın necə tərtib edilməsi barədə
istiqamətverici təlimatlar dərc etdilər. Bu hesabat və tədqiqat nəticələri, fərmanın dərc edilməsini
möhkəmləndirir.
2009-cu ildə dövriyyəli məktub dərc edildi və bu məktubda, hesabatın necə tərtib edilməsi,
arqumentlərin hesabatda necə qeyd və təqdim edilməsi təsvir edilirdi. Əmlakın düzgün
identifikasiyası məqsədilə lazım olan kadastr planı, kadastr məlumatları və visual sənədlərlə
bərabər bu hesabat, təyinat barədə fərmanın ayrılmaz hissəsinə çevrildi.
İnzibati prosedurlar barədə qanuna əsasən sahibkar, belə bir prosedurun həyata keçirələcəyi
barədə əvvəlcədən xəbərdar edilməlidir və ona, bu prosedurda iştirak etmək, etiraz bildirmək
yaxud qərarı şikayət etmək icazəsi verilir. İdarəetmənin son qərarı sahibkara yaxud obyektin
sahibinə rəsmi şəkildə bildirilməlidir. Qüvvədə olan qanuna əsasən mədəniyyət obyektinin
mədəni əhəmiyyətə malik olduğu fərmanla təsdiq edildikdə, bu məlumat Əmlak Qeydiyyatı
İdarəsinə bildirilir və bu fərman əmlakın növbəti gələn hər sahibkarı üçün qüvvədə qalır.

3.4.2.4. Siyahıya alınmış obyektlər üçün kataloqlaşdırma sistemi və elektron
məlumatlar bazası
Bir neçə onillik öncə Mədəniyyət Nazirliyi potensial mədəni əhəmiyyət kəsb edən obyektlər
barədə məlumatın kataloqlaşdırılması üçün sistem yaratmışdı və mədəniyyət obyektlərinin
müxtəlif növləri üzrə kampaniyalar həyata keçirmişdi.
Kataloqlaşdrma və Sənədləşdirmə üzrə Mərkəzi İnstitut (The Istituto Centrale del Catalogo e
della Documentazione) zaman keçdikcə, bu məlumatları toplamış və onların idarə edilməsini
təşkil etmişdir.
Hal-hazırda da, mandatının bir hissəsi kimi bunu yerinə yetirməyi davam etdirir və müxtəlif növ
obyektlərlə bağlı (incəsənət əsərləri, numizmatik əşyalar, arxeoloji tapıntılar, arxeoloji qalıqlar,
memarlıq abidələri, tarixi mərkəzlər, və s.) məlumatların toplanması və təşkili üçün standartlar
tərtib etmişdir. Burada məqsəd, hamı tərfindən anlaşılan ümumi dilin istifadə edilməsi və
toplanmış məlumatları müqayisə etmək imkanının əldə edilməsidir. İnstitut həmçinin, sistemlər
arasında əlaqənin olmasını təmin etmək məqsədilə məlumatların bir sistemdən digərinə köçürülə
biləcəyinə imkan verən standartlar yaratmışdır.
Məlumatların toplanması baxımından təfsilatın üç səviyyəsi nəzərdə tutulur: ünvan, yerləşdiyi
ərazi, təsviri, adı kimi baza məlumatlarını əks etdirən inventar siyahı; birbaşa müşahidə vasitəsilə
toplanmış əlavə məlumatları əks etdirən ilkin kataloq; biblioqrafik və arxiv tədqiqatlarını tələb
edən kataloq.
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42/2004 saylı qanunvericilik fərmanı öz məlumatlarını dialoq şəkilli elektron sistemlərə yükləyən
çoxlu qütblərdən ibarət olan şəbəkənin yaradılması məqsədilə hazırda bu məsələ ilə bağlı regional
inzibati bələdiyyələrlə, dini təşkilatlarla (əsasən də katolik İtaliya Yepiskop Konfransı),
universitet və tədqiqat qurumları ilə əməkdaşlığı nəzərdən keçirir.
Digər tərəfdən, ‘qorunan əmlak’ (beni tutelati) (url: www.benitutelati.it) adlı məlumat bazası artıq
təyinatı verilmiş obyektlərlə bağlı məlumat toplayır. Bu sistem xüsusi şərtlərdə yəni dövlət
mülkiyyətində olan obyektlərin mədəni maraqlarının məhdud zaman çərçivəsində yoxlanışının
aparılması məcburi olduqda aparılmışdır.
Bu, mədəniyyət obyektlərinin özgəninkiləşdirilməsinin nəzərə alınması fikri ilə həyata
keçirilmişdi (aşağıda müvafiq paraqrafa bax) – və bu, çoxlu sayda binalar və daşınmaz obyektlər
barədə məlumatın qısa müddətdə toplana və işlənə biləcəyindən əmin olmaq üçün atılmış vacib
addım idi.
Bu sistem bu obyektlərin mədəni marağının dəyərləndirilməsini asanlaşdırmaq, yoxlama
prosedurunu qısa müddətdə tamamlamaq və özgəninkiləşdirilə biləcək daşınmaz obyektlərin
izlənməsini davam etdirmək məqsədilə tərtib edilmişdi.
Daşınar və daşınmaz əmlaklarınn sənədləşmə siyahılarının elektron məlumat bazasında
sistemləşdirilməsi mədəni mənbələrin efektiv idarə edilməsi istiqamətində mühüm addımdır. Bu,
dövlət mülkiyyətində olan qorunan obyektlər barədə mühüm məlumatların sistemli və sıravi
şəkildə toplanmasını və paylaşılmasını təmin edir. Bu məlumat bazasından digər məlumat
bazaları tərtib edilə bilər və onların tərkibində obyektlərin konservasiya vəziyyətinə nəzarət
etmək və müdaxilə prioritetlərini yönləndirmək üçün faydalı ola biləcək daha təfsilatlı və müxtəlif
növ məlumatlar ola bilər.
Misal üçün, dövlət istifadəsində olan mədəniyyət obyektlərinin seysmik həssaslığının
dəyərləndirilməsinin mütərəqqi şəkildə tətbiq edilməsi prosesi başladılmışdır. Tarixi binaların
seysmik həssaslığının dəyərləndirilməsi üçün xüsusi göstərişlər işlənib hazırlanmışdır və bu
göstərişlər dəmir-beton binalarla müqayisədə daşdan hörülmüş binaların quruluş məntiqindəki
fərqi nəzərə alır.
Bu göstərişlərə təfsilatların mütərəqqi səviyyələrilə (göstərişlərdə 2.4.8 saylı bölməyə bax)
məlumatın toplanması, binaların yaxud komplekslərin həndəsi məlumatları, quruluş və material
xüsusiyyətləri barədə məlumatların toplanması üçün spesifik texniki məlumatlar daxildir, hansı
ki, onların seysmik fəallığa qarşı potensial həssaslığına dair məlumat təmin edir. Bu məlumat
binanın təkmilləşdirilməsi məqsədilə edilən müdaxilələrin prioritetlərini, tarixi binaların quruluş
məntiqini nəzərə alan metodologiyalara nəzərən istiqamətləndirmək üçün əsaslı ola bilər.

3.4.3 Mühafizə rejimləri, öhdəlikləri və prosedurları
3.4.3.1 Mədəniyyət obyektləri
42/2004 saylı qanunvericiliyə əsasən Dövlət, Regionlar və digər ərazi üzrə dövlət qurumları və
həmçinin, digər dövlət qurumu və institut, istifadədə olan mədəniyyət obyektinin təhlükəsizliyini
və konservasiyasını təmin etməlidir. Qanun mədəniyyət obyektlərinin özəl mülkiyyətçilərinin və
sahibkarlarının öhdəliklərini öz mülkiyyətlərində olan mədəniyyət obyektlərinin konservasiyası
üçün məhdudlaşdırır və tələb etmir.
Dövlət qurumları öz arxivlərini tam şəkildə konservasiya etməli və qaydasında saxlamalıdırlar və
bitməsindən qırx ildən çox müddət keçmiş məsələlərlə bağlı sənədlərdən ibarət olan öz tarixi
arxivlərinin inventarını tərtib etməlidirlər. İstənilən hüquqi qanuna görə mədəniyyət obyektləri
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kimi təyin edilmiş olan arxivlərin mülkiyyətçisi yaxud sahibkarı olan kəslər eyni qaydalara riayət
etməyə məcburdurlar.
Mədəniyyət obyektləri məhv edilə bilməz, onlara zərər verilə bilməz, onların tarixi yaxud
incəsənət təbiətinə xas olmayan tərzdə yaxud onların konservasiyasına xələl gətiriləcək formada
istifadə edilə bilməzlər. Arxivlər bölünə bilməz.
İrsin qorunması ilə bağlı yuxarıda qeyd edilmiş və bir neçə digər inzibati tapşırıqların icrasına
görə cavabdeh idarələr Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turzm Nazirliyinin periferik
idarələridir. Bu, aşağıdakı paraqraflarda ətraflı qeyd edilib.
Aşağıdakı tədbirlərə görə Nazirlik tərəfindən icazə alınmalıdır (hal-hazırda Nazirlik tərkibində
nəzarətçilərin, regional katiblərin, regional muzeylərin direktorlarının olduğu və aşağıdakılarla
bağlı kollegial qərarların qəbul edildiyi müştərək regional komissiyalar vasitəsilə təmsil edilir):
•
•
•
•
•
•

hətta sonradan bərpa edilsələr belə, mədəni dəyər kəsb edən əşyaların sökülməsi;
müvəqqəti olsaslar belə, mədəniyyət obyektlərinin aradan qaldırılması;
kolleksiya və silsilə materialların bölünməsi;
dövlət arxivlərindəki və mədəni əhəmiyyəti olan özəl arxivlərdəki sənədlərin atılması;
dövlət arxivlərinə məxsus və həmçinin fərdi şəxslərə məxsus arxivlərdəki təşkil edilmiş
sənədlərin digər hüquqi şəxslərə ötürülməsi;
sahibkarın yaşayış yaxud iş yerinin dəyişdirilməsinə görə mədəniyyət obyektlərinin aradan
qaldırılması barədə məlumat nəzarətçiyə əvvəlcədən bildirilməlidir və nəzarətçi daşınma zamanı
obyektlərə dəyə biləcək zərərin qarşısını almaq məqsədilə lazımi tədbirləri tövsiyə edə bilər.
Mədəniyyət obyektləri üzərində yuxarıda qeyd edilənlərdən fərqli istənilən növ işlərin icrası
barədə nəzarətçidən icazə alınmalıdır. İcazə barədə müraciət layihənin çertyoju əsasında yaxud
kifayət etdiyi təqdirdə təlimatlar əsasında təqdim edilə bilər.
Bununla bağlı olaraq müvafiq ümumi müdriyyət müxtəlif mədəniyyət obyektlərinin
kateqoriyalarına aid olan sənədlərin hazırlandığı zaman riayət edilməsi mütləq olan ətraflı
standartlar dərc edib və bunu idarəetmənin müxtəlif qolları arasında birmənalı yanaşmanı təmin
etmək və həmçinin qərarları verərkən layihənin tərkibi, üsulları barədə dəqiq və adekvat texniki
məlumata əsaslanıb xəbərləşərək qəbul edilməsi prosesini təmin etmək və beləliklə də,
obyektlərin mədəni dəyərinə müdaxilənin təsirini dəyərləndirməyə imkan vermək üçün edib.
Belə bir icazənin verilməsi müvafiq səlahiyyətli qurum tərəfindən alındıqdan sonra 120 gün vaxt
aparacaq. Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazırliyinin müvafiq idarəsi adekvat
məlumatın təmin edildiyindən əmin olmaq məqsədilə məsələyə aydınlıq gətirilməsini və əlavə
məlumatın təmin edilməsini tələb edə bilər.
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi tərəfindən icazənin verilməsi tikinti
icazəsindən fərqlidir və lazım gələrsə, tikinti fəaliyyəti üçün qanuna əsasən tikinti icazəsinin
alınması üçün ilkin şərtdir (tikinti işləri haqqında Məcəllə DPR 380/2001).
Dövlət prosedurlarına dair 241/1990 saylı qanun mədəniyyət obyektlərinin üzərində xidmətlər
konfransı çərçivəsində aparılacaq işlər üçün icazənin verilməsi ehtimalını yaratdı və bu xidmətlər
konfransı müəyyən işlərlə yaxud planlarla bağlı öz icazəsini yaxud tövsiyyəsini vermək üçün
çağırılmış səlahiyyətli qurumların nümayəndələri tərəfindən ərsəyə gəlmiş kollegial qurumdur.
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazırliyinin nümayəndəsi icazəni vermədikdə
yaxud mənfi rəy bildirdikdə, xidmətlər konfransı müsbət tamamlana bilməz və fəaliyyətdə olan
idarəetmə Nazirlər Şurasının sədrinə proseduru tamamlamaq xahişi ilə müraciət edə bilər.
Hazırda bu şərt islahatlara məruz edilir və Nazirlər Şurasının sədri əyalət Prefekti ilə əvəz
ediləcək.
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İşlər verilmiş icazəyə uyğun aparılmadıqda yaxud mədəniyyət obyektinə zərər verdikdə yaxud
onun üçün təhlükə törətdikdə, nəzarətçi belə işlərin dayandırılması əmrini verə bilər. O həmçinin,
işlər dövlət mülkiyyətində olan və mədəni marağının mövcudluğu bəlli olmayan yaxud tədqiqatı
tamamlanmayan obyektlər üzərində aparıldıqda da işləri dayandıra bilər.
Arxeoloji maraq kəsb edən ərazilərdə aparılan dövlət işləri zamanı, hətta mədəni marağın
mövcudluğunun dəyərləndirilməsi aparılmamış olsa belə, nəzarətçi tələb edə bilər ki, adı çəkilən
ərazilərdə dövlət işinin əsas istismarının hesabına profilaktik arxeoloji nümunə təhlili həyata
keçirilsin.
İstənilən qanuna görə təyin edilmiş mülkiyyətçi yaxud sahibkar mülkiyyətində olan obyektə
laqeyd yanaşdıqda, qanun nəzarətçiyə səlahiyyət verir ki, həmin sahibkarı lazımi addımlar atmağa
məcbur etsin. İşlərdə ləngimə hallarında nəzarətçi birbaşa addımlar ata bilər və məsrəflər sahibkar
tərəfindən qarşılanacaqdır.
Bu məqsədlə, nəzarətçi tətbiq edilməli olan ölçülərin mühümlüyünü bəyan edən texniki hesabat
hazırlamalıdır.
Texniki hesabat və prosedurun başlaması barədə bəyannamə obyektin mülkiyyətçisinə yaxud
sahibkarına göndəriləcək və o da öz növbəsində sənədləri aldıqdan sonra otuz gün ərzində öz
müşahidələrini təqdim edə bilər.
Əgər nəzarətçi ölçülərin birbaşa götürülməsinə ehtiyac duymursa o, texniki hesabatla bağlı icra
edilməli olan işlər üçün planları təqdim etməsi məqsədilə mülkiyyətçi yaxud sahibkar üçün
müəyyən vaxt həddi təyin edəcək.
Təqdim edilmiş plan nəzarətçi tərəfindən mühüm hesab edilən istənilən təlimatlarla təsdiq
edilməlidir və işlərin başlanması üçün vaxt həddi təyin edilməlidir. Daşınmaz əmlak üçün təqdim
edilmiş plan, nəzarətçi tərəfindən Bələdiyyəyə yaxud Paytaxt Ərazisinə göndəriləcək və bu
qurumlar sənədi aldıqdan sonra otuz gün ərzində öz rəyini bildirə bilər.
Əgər obyektin mülkiyyətçisi yaxud sahibkarı planın təqdim edilməsilə bağlı öhdəliyini yerinə
yetirmirsə yaxud nəzarətçi tərəfindən təyin edilmiş vaxt çərçivəsində nəzarətçinin qeydlərinə
əsasən onu təkmilləşdirməklə bağlı bir addım atmırsa yaxud layihə ləğv edilibsə, Nazirlik birbaşa
icraya keçir.
Təcili hal yarandığı zaman nəzarətçi dərhal lazımi konservasiya tədbirlərini həyata keçirə bilər.
Mədəniyyət əmlakı üçün atılmış addımlara görə yaranmış məsrəflər başqasına tapşırılmasından
yaxud Nazirliyin özü tərəfindən birbaşa icra edilməsindən asılı olmayaraq, sahibkar yaxud
mülkiyyətçi tərəfindən qarşılanmalıdır. Hər halda bu tədbirlər mühümdürsə yaxud onlar
istifadədə olan və ya ictimai istifadəyə verilən əmlakla bağlı tətbiq edilirlərsə, Nazirlik
məsrəflərdə qismən ya tam şəkildə iştirak edə bilər. Belə olduqda, Nazirlik qarşılamağa
hazırlaşdığı məsrəflərin məbləğini təyin etməli və müvafiq tərəfi xəbərdar etməlidir.
Tədbirlərlə bağlı məsrəflər sahibkar yaxud mülkiyyətçi tərəfindən qarşılanarsa, Nazirlik həmin
məsrəflərin geri ödənişini təmin edə və həmçinin hesab üzrə ödənişləri hissəli edə bilər.
Birbaşa həyata keçirilən addımlar zamanı çəkilmiş xərclərlə əlaqədar olaraq, Nazirlik mülkiyyətçi
yaxud sahibkardan tutulacaq məbləği müəyyən etməlidir və mülkiyyətdən dövlət gəlirlərinin
məcburi çıxılması ilə bağlı qüvvədə olan qanunlarla nəzərdə tutulan formada məsrəflərin
qarşılanması tələb ediləcək.
Müvafiq baş müdiriyyət konservasiya/bərpa işlərinin icra edilməsi üçün icazə müraciətlərinə dair
standartlar dərc etmişdir. Standartlar icazə strukturuna aiddir və həmçinin layihənin
dəyərləndirilməsi və layihənin maddi xüsusiyyətlərinin obyektin mədəni dəyərləri və maddi
olması cəhətləri ilə uyğunluğunun müəyyən edilməsi üçün əsas kimi tələb edilən sənədləşmənin
həcminə və tərkibinə aiddir. Bu, bugün bütün layihələrin nə az, nə çox eyni məlumat səviyyəsinə
və sənədləşməyə malik olan razılaşdırılmış və ümumi formata əsasən təqdim edilməsi
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istiqamətində mühüm irəliləyiş addımı oldu – bu məlumatların mövcudluğu səlahiyyətli qurumlar
tərəfindən icazələrin verilməsi yaxud verilməməsi üçün zəmin yaradır.
Dolayı mühafizə tədbirləri (bufer zonaları)
Mühafizə olunan mədəniyyət əmlaklarının mədəni əhəmiyyətinin qorunmasını təmin etmək,
daşınmaz mədəni obyektin bütövlüyünün riskə məruz qalmasının, perspektivinin və təbii işığının
zədələnməsinin, binaların quruluş şərtinin və dekorativ meyarının dəyişdirilməsinin qarşısını
almaq məqsədilə Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi ərazi üzrə idarələri
vasitəsilə məsafələri, ölçüləri və digər nizamnamələri təyin etmək səlahiyyətinə malikdir.
Bufer zonalarının sərhədlərinin təyin edilməsi qorunan mədəni dəyərlərin xüsusiyyətlərindən
asılıdır, yəni təyin edilmiş hansısa sərhədlər yoxdur (məs., obyekt ətrafında 100) belə ki, onlar
mühafizə olunmalı obyektlərin keyfiyyətlərinin, ehtimal edilən təhlükələrin, bufer zonaları üçün
dolayı mühafizə ölçülərinin təyin edilməsilə qarşısı alınması gözlənilən təsirlərin və mənfi
təsirlərin qarşısını alacağı gözlənilən tədbirlərin təhlili əsasında təyin edilməlidirlər. Dolayı
mühafizə şərtləri təfsilatlı şəhər yaxud ərazi torpaq istifadə planında verilib və yazılı
nizamnamələr də əlavə edilib.
Yuxarıda verilmiş təlimatlar qəbul yaxud bəyan edildiyi zaman dərhal qüvvəyə minməlidir.
Nəzərdə tutulmuş ərazi üzrə dövlət qurumları həmin təlimatları bina üzrə nizamnamələrə və
şəhərin planlaşdırma vasitələrinə uyğunlaşdırmalıdırlar.
Dolayı mühafizə zonasınının (bufer zonası) yaradılması proseduru səlahiyyətli yerli qurum
tərəfindən irəli sürülən təşəbbüs olur və həmçinin Regionun yaxud marağı olan ərazi üzrə digər
dövlət qurumunun tələbinə əsasən həyata keçirilir: istənilən qərara əsasən binanın sahibi təyin
edilmiş sahibkar yaxud mülkiyyətçi bu təlimatlar barədə xəbərdar edilməlidir.
Əgər xəbərdarlığı alacaq şəxslərin sayı çoxdursa və şəxsi bildiriş göndərmək mümkün deyilsə
yaxud çətindirsə, səlahiyyətli yerli qurum araşdırmaların başlanğıcı barədə xəbərdarlığı etmək
üçün uyğun reklam vasitələrindən istifadə edə bilər (qəzetlərdə elan, müvafiq əraziyə aid
bələdiyyələrin rəsmi elan lövhələrində yerləşdirmə). Profilaktik tədbir kimi prosedurun
başlanğıcı barədə bildiriş həmin bildirişdəki təlimatlarda qeyd edilmiş meyarlarla bağlı binanın
üzərində modifikasiya işlərinin müvəqqəti dayandırılmasına səbəb olur.
Dolayı mühafizə təlimatlarını əks etdirən şərtə qarşı inzibati şikayət müraciəti qanuna əsasən
mümkündür. Lakin şikayət etmək niyyəti mübahisəli vəziyyətin fəaliyyətinin dayandırılmasına
gətirib çıxarmamalıdır.
Ümumdünya irsi obyektləri üçün Bufer Zonalarını yaratmaq məqsədilə landşaft işarələməri
sayəsində yaranan məhdudiyyətlərin və qorunan landşaft bəyannamələrinin nəzərə alınması
hüquqi qoruma tədbirləri kimi istifadə edilə bilər. Onların adekvatlığı tələb edilən dolayı
mühafizə vasitəsilə əldə edilməli olan məqsədlərdən asılıdır. Bu meyar hər bir konkret vəziyyətin
araşdırılmasını tələb edir, belə ki, başqa qanun yaxud qaydalar tərəfindən qoyulmuş digər
məhdudiyyətli rejimlər mövcud ola bilər (məs., naviqasiya kodu) və bunlar həmin obyekt üçün
tələb edilən əlavə qoruma təbəqəsi rolunu oynaya bilər.

3.4.4 Mədəni irsin qorunması üçün təşkilati baza
3.4.4.1 Mədəniyyət obyektləri
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin mərkəzi və periferik idarələrinin
vəhdət şəklində fəaliyyəti bu qanunun şərtlərilə tənzimlənir: DPCM 171/2014, DM № 44
23/01/2016
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Mədəniyət obyektlərinin qorunması Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin
periferik idarələri vasitəsilə həyata keçirilir: səlahiyyətli yerli qurum (soprintendenze). Bunlar
regional ərazinin ölçülərinə və mədəni irsin sıxlığına əsaslanaraq regional/əyalət olaraq ərazi
boyunca təqdim edilir.
Periferik və mərkəzi təşkilatların vəhdətini modifikasiya edən bir neçə islahatlardan sonra orijinal
olaraq irsin növünə görə bölünən (daşınar incəsənət əşyaları, arxeoloji obyektlər, memarlıq və
landşaft obyektləri, arxiv obyektləri) obyektlərin əsas idarəetmə funksiyaları hazırda
aşağıdakılarla həyata keçirilir:
•
•
•
•

Arxeologiya, incəsənət və landşaft üzrə səlahiyyətli yerli qurumlar
Arxiv və kitabxana irsi üzrə səlahiyyətli yerli qurumlar
Dövlət Arxivləri
Milli və Dövlət Kitabxanaları
Nazirlik səviyyəsində periferik idarələr üçün müqavilə üzrə məsul şəxs daxil olmaqla,
Koordinasiya və digər texniki-inzibati funksiyalar Regional Katibliklər tərəfindən həyata
keçirilir.
Arxeologiya, incəsənət və landşaft üzrə səlahiyyətli yerli qurumlar
Onların missiyası ərazi üzrə mədəni irsin idarə edilməsini təmin etməkdir. Aşağıdakılar da daxil
olmaqla onların çoxlu və müxtəlif tapşırıqları olur:

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Ümumi Müdriyyət tərəfindən yaradılmış təlimat və proqramlara əsaslanaraq, yurisdiksiya ərazisi
daxilində kataloqlaşdırma və qoruma funksiyalarını həyata keçirir;
regional muzey mərkəzləri və xüsusi muxtariyyəti olan institutları çıxmaq şərtilə, işlərin yaxud
mədəni dəyərlər üzərində istənilən növ işlərin icrasına icazə verir;
mədəni dəyərlərin bərpasına yönəlmiş işlərin, tədqiqatların, arxeoloji qazıntı yaxud işlərin təyin
edilmiş məhdudiyyətlər çərçivəsində aparılması məqsədilə obyektlərin müvəqqəti məşğulluğunu
təmin edir;
konfrans xidmətlərində iştirak edir və öz rəyini bildirir;
Məcəllənin 52-ci maddəsinə müvafiq olaraq mədəni irsin qorunmasını və bütövlüyünü təmin edir;
ona tapşırılmış əşyaların çatdırılma və nəzarətini yerinə yetirir və konservasiya işləri olmasına
baxmayaraq, iqtisadiyyatda işlərin aparılması üçün təyin edilmiş çərçivə daxilində fəaliyyət
göstərir; iqtisadiyyatda əşyaların və xidmətlərin alışını təmin edir;
mədəni irs və landşaftla bağlı tədqiqat işləri aparır və nəticələri həm də elektron vasitələrlə
ictimailəşdirir; burada Baş Müdiriyyətin Təhsil və Tədqiqat İnstitutu müvafiq sahə üzrə təhsil,
kadrların hazırlanması və tədqiqat işlərinin aparılmasını təklif edilir; həmçinin məzun
proqramlarının keçirilməsi vasitəsilə kadrların hazırlanması işlərində iştirak edir;
təhsil, tədqiqat və elmi təşəbbüslə bağlı təhsil və tədqiqat proqramlarının Baş Direktorlarına
qanunvericiliyə əsasən regionlarla rəqabətdə müəyyən edilmiş mədəni obyektlərin
kataloqlaşdırması və inventarlaşdırmasına dair təkliflər bildirir; Regionlarla əməkdaşlıq vasitəsilə
universitet və mədəniyyət və tədqiqat institutlarını, təhsil, tədqiqat təşkilatlarını, mədəni irslə
bağlı mədəniyyət və təhsil təşəbbüslərini təşviq edir;
eyni məhsulların ictimaiyyət tərəfindən istifadəsini mümkün etmək məqsədilə, konservasiya ilə
bağlı məsrəflərinin Nazirliyə kömək etdiyi mədəniyyət obyektlərinin sahibləri ilə müqavilə və
razılaşmaların bağlanması üçün araşdırma aparır;
yoxlanışın yaxud mədəni maraq üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə, dolayı mühafizə və
landşaft xüsusiyyətlərinin yaxud onların tərkibinin inteqrasiyasının mühüm ictimai maraqları
barədə bəyanata dair mədəni irs üzrə müvafiq Regional Komissiyanı təlimatlandırır və təkliflər
verir;
mədəni irsin sahibkar və mülkiyyətçilərini mühafizə üçün mühüm tədbirləri həyata keçirməyə
yaxud eyni məqsəd üçün təhrik edir, Nazirliyin birbaşa müdaxiləsini müəyyən edir;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

araşdırmalar aparır və Məcəllənin 48-ci, 70-ci və 95-ci maddələrinə əsasən Baş Müdiriyyətə “özəl
şəxslərə” məxsus və dövlət muzey kolleksiyalarına daxil edilməmiş aktivlərlə bağlı tədbirlər
təklif edir: sərgilər üçün kreditlərin təsdiqi, ixrac məcburi satınalma, müsadirə;
Məcəlləyə əsasən dövlət müəssisələrinə məxsus mədəni əşyaların dəyərlərinin ötürülməsi ilə
bağlı xaric edilmə, mübadilə, ipoteka kreditləri üzrə konstitusiyalar və girov öhdəlikləri və
istənilən digər növ hüquqi anlaşmalara dair tövsiyələr verir;
Məcəllə və həmçinin, Binalar haqqında Birləşmiş Qanun ilə təmin edilən texniki və maliyyə
cərimələrə dair prosedurları yönəldir;
ilk imtina hüququnu tətbiq etməsi barədə baş müdiriyyətə təlimat və təkliflərini verir;
Məcəllənin 50-ci maddəsinin 1-ci və 2-ci paraqraflarına əsasən freskaların, qerblərin, qrafitilərin,
qəbirüstü yazıların, kitabələrin, lövhələrin və binaların digər dekorativ elementlərin çıxarılmasına
və həmçinin, qəbirüstü yazıların və abidələrin götürülməsinə icazə verir;
Baş Müdiriyyətin Təhsil və Tədqiqat İnstitutu tərəfindən təmin edilən meyar və təlimatlara uyğun
olaraq yurisdiksiya ərazisində kataloqlaşdırma funksiyalarını və qorumanı yeniləyir;
Nazirliyin rəhbərliyi atında mədəni irsin istifadəsinə dair razılıq verir;
ixrac vəzifələri üzrə idarənin öhdəliklərini yerinə yetirir;
Məcəllə yaxud tətbiq edilən digər nizamnamələrlə təsdiqlənmiş digər tapşırıqları icra edir.
Tapşırıqlarını icra etmələri üçün səlahiyyətli yerli qurumlar lazımi texniki və inzibati heyət ilə və
avadanlıqlarla təmin edilirlər (idarələr, kompüterlər, printerlər, skanerlər, planşetlər, telefonlar,
fakslar, elektron əlaqə, daxili internet şəbəkəsi, avtomobillər, kameralar, və s.) Texniki heyət,
açıq pozisiyalarla bağlı mövzularda son dərəcə ixtisaslı olmalı, bugünün tələbinə müvafiq olaraq
diplom dərəcəsi və doktorluq səviyyəsi yaxud iki illik magistratura dərəcəsinə malik olmalıdır.

Arxiv və Kitabxana irsi üzrə səlahiyyətli yerli qurumlar
Arxivlər üzrə səlahiyyətli yerli qurumlar Trento və Bolzano kimi xüsusi regionlar və muxtar
əyalətlər istisna olmaqla həm də kitabxana materialları sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Kitabxana
materiallarının qorunması funksiyasına istinad edərək, arxiv və kitabxana qurumları funksional
baxımdan Müdiriyyətlərin Ümumi Kitabxanalarından asılıdırlar və dövlət kitabxanalarının
heyətinə arxalana bilərlər. Onların əsas tapşırıqlarına aşağıdakılar daxildir:
a) bütün dövlət və özəl müəssisələr baxımından yurisdiksiya çərçivəsində təqdim edilmiş arxiv
irsinin qorunması üçün fəaliyyət növləri həyata keçirir;
b) fərdi şəxslərə aid olan xüsusilə mühüm tarixi arxivləri və sənədləri təmin və bəyan edir;
c) hətta adi arxiv olsa belə, Regionların, digər ərazi və yerli dövlət agentliklərinin, digər dövlət
institutlarının arxivlərini mühafizə edir və Dövlətin fayl və özəl şənədlərini təsdiq edir;
d) müvafiq Dövlət arxivlərində olan arxiv irsinin təhlükəsizliyini və qorunmasını təmin etmək
məqsədilə onların məcburi mühafizəsini təmin edir;
e) arxiv irsinin şərtlərinin pozulmasına dair Məcəllədə verilmiş sanksiya və cərimələrlə bağlı
prosedurları yönləndirir;
f) Baş Müdriyyətin texniki və elmi göstərişləri əsasında, müvafiq ərazi üzrə əşyaların inventor və
arxiv təsvirini həyata keçirir və milli inormasiya sistemlərində məlumatı yeniləyir və yeni
məlumatları daxil edir;
g) Araşdırmalar həyata keçirir və Mərkəzi icazə tədbirlərinin Baş Direktoruna təklif edir ki, sərgilərə
yaxud arxiv irsi ilə bağlı sərgilərə kredit versin, müvəqqəti çıxış tədbirlərinə, son dərəcə yüksək
maraq kəsb edən incəsənət sərgilərinə razılıq versin;
h) İxrac idarəsinin öhdəliklərini icra edir;
i) Dövlət qurumlarına və təsnifat təlimatlarının formalaşdırılmasında və qeydlərin saxlanılmasında,
protokollaşdırma prosedurlarının müəyyən edilməsində və sənədləşmənin idarə edilməsində
mühüm tarixi əhəmiyyəti olduğu bəyan edilmiş arxivlərin digər sahibkar və mülkiyyətçilərinə
dəstək olur;
a) regionlar, yerli səlahiyyətli qurumlar, yerli dövlət idarələri və digər dövlət müəssisələri üçün
arxivlərlə bağlı təlimlər təşkil və icra edir;
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b) bənzər funksiyaları yerinə yetirən institutların fəaliyyətini koordinasiya etmək və mənbələrdən
istifadəni optimallaşdırmaq və məkanın istifadəsini səmərələşdirmək məqsədilə, dövlətin
müvafiq ərazi üzrə inzibati qurumları ilə əməkdaşlıq yolu ilə arxiv mərkəzlərinin qurulmasını
təşviq edir;
c) arxiv irsini qorumaq və gücləndirmək məqsədilə, müvafiq ümumi müdriyyət tərəfindən dərc
edilmiş ümumi təlimatlara, dövlət qurumları, təlim və tədqiqat institutları ilə razılaşmalara əsasən
arxiv və abunəçilik barədə biliyi və istifadəni təşviq etmək;

Dövlət Arxivləri
Dövlət Arxivlərinə texniki və elmi muxtariyyət verilib və onlar, arxiv irsinin qorunması və
gücləndirilməsi ilə bağlı funksiyaları yerinə yetirirlər. Onların məsuliyyət çevrəsinə Dövlət
arxivlərinin ictimaiyyət tərəfindən istifadəsi və hazırki və depozit Dövlət arxivlərinin qorunması
daxildir. Dövlət Arxivləri həmçinin tədris məqsədilə dövlət müəssisələri, təhsil və tədqiqat
institutları ilə razılaşmalar imzalaya bilərlər.
Dövlət Kitabxanaları
Dövlət kitabxanaları kitabxana irsinin konservasiyası və gücləndirilməsi funksiyalarını yerinə
yetirir və ictimaiyyətin bu kitabxanalardan istifadəsini təmin edir. Kitabxanalar hətta təhsil
məqsədilə belə, dövlət müəssisələrinə, təhsil və tədqiqat institutlarına yazıla bilərlər.

3.4.4.2 Mədəni əmlakın özgəninkiləşdirilməsi
Dövlətə, digər ərazi qurumlarına və həmçinin Kilsəyə, qeyri-kommersiya təşkilatlarına aid olan
mədəniyyət obyektləri 1998-ci ilə qədər özəlləşdilə bilməzdi və onlar Respublikanın mədəni
sahəsinin bir hissəsi hesab edilirdilər. Özəlləşdirmə üçün ilk açılış 1998-ci ildə, 448/1998 saylı
qanunun 32-ci maddəsi Bələdiyyələrə, Əyalətə və Kilsəyə məxsus mədəniyyət obyektlərinin
özgəninkiləşdirilməsi fürsətini təmin etdiyi zaman baş verdi.
Satış yalnız o zaman mümkün ola bilərdi ki, səlahiyyətli nəzarətçilər tərəfindən buna icazə
verilsin və konservasiyanın, bütövlüyün və ictimaiyyət üçün əlçatanlığın təhlükə altında olmadığı
nümayiş etdirilsin və ehtimal edilən istifadə, obyektin mədəni təbiətinə uyğun olsun. 2000-ci ildə,
spesifik meyarları əks etdirən normativ-hüquqi fərman dərc edildi və mövzunu idarə etmək
məqsədilə təlimatlar buraxıldı, yəni nəyin özgəninkiləşdirilə biləcəyi, bunun hansı prosedurlara
əsasən edilə biləcəyi, vaxt çərçivəsi, özgəninkiləşdirmə barədə texniki tələbin tərkibi,
konservasiya ilə bağlı təlimatlar, özgəninkiləşdirmə barədə müqavilənin quruluşu,
özgəninkiləşdirməyə məruz qala biləcək obyektlərin tipologiyasının identifikasiyası üçün
meyarın müəyyən edilməsi kimi məsələlər əhatə edildi.
Sənədin bu şərtləri özgəninkiləşdirmə barədə müraciəti dəyərləndirən zaman Mədəni İrs,
Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin periferik idarələrinin davamlı idarəetmə fəaliyyəti
üçün zəmin yaratdı.
Özgəninkiləşdirmə barədə müraciətdə aşağıdakılar olmalıdır:
Obyektin identifikasiyası üçün əsas məlumatlar, təhlükəsizlik məqsədlərini izah edən proqram və
özgəninkiləşdirmə vasitəsilə əldə ediləcək tədbirlərin gücləndirilməsi, konservasiya ilə bağlı
xüsusilə nəzərdə tutulmuş tədbirlər, obyektin funksiyası və istifadəsi, əvvəlki əlçatanlıq
səviyyəsilə müqayisədə obyektdən mövcud ictimai istifadə üsulları, proqramın icrası üçün vaxt
çərçivəsi. Özgəninkiləşdirmə daşınmaz komplekslərin hissələrini nəzərdə tutursa, bu
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dəyərləndirilməlidir və özgəninkiləşdirmə proqramının, kompleksin qalan hissələri üzərindəki
təsiri izah edilməlidir.
Dövlət inzibati qurumlarının və Dövlətin artan büdcə böhranı səbəbindən, Dövlətə məxsus
obyektlərin özgəninkiləşdirilməsinə icazə verən silsilə qanunlar dərc edildi.
Qanunun şərtləri, 42/2004 saylı qanunvericilik fərmanına salınıb. Hazırki qanunvericilik
mədəniyyət sahəsinə aid olan və İtaliya Dövlətinin istənilən seçilmiş ərazi dairəsi tərəfindən
özgəninkiləşdirilməsi mümkün olmayan obyektlərin çoxlu sayda tipologiyasını müəyən edir.
Dövlətə məxsus olan aşağıdakı mədəniyyət obyektləri özgəninkiləşdirilə bilməz:
o
o
o
o

arxeoloji maraq kəsb edən bina və ərazilər;
qanunun şərtlərinə əsasən milli abidələr kimi tanınan binalar;
muzey kolleksiyaları, şəkil qalereyaları, incəsənət qalereyaları, kitabxanalar və belə
kolleksiyaların fərdi elementləri;
arxivlər və oradakı özəl sənədlər.
Yuxarıda qeyd edilmiş obyektlər və əşyalar xüsusi meyara əsasən Dövlət, Regionlar və digər
ərazi dövlət qurumları arasında ötürülə bilər. Yuxarıda qeyd edilmiş obyektlər və əşyalar, 42/2004
saylı qanunvericilik fərmanı tərəfindən təmin edilən üsul və şərtlərə əsasən məxsusi olaraq
istifadə edilə bilərlər.
Yuxarıda qeyd edilənlərdən fərqlənən daşınmaz və Dövlətə, Regionlara, Əyalətlərə və digər ərazi
dövlət qurumlarına aid olan obyektlər, mədəni marağın yoxlanılması proseduru tamamlanmamış
özgəninkiləşdirilə bilməz.
Dövlətə məxsus Mədəniyyət Obyektləri yalnız Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm
Nazirliyinin müvafiq idarələrinin icazəsindən sonra özgəninkiləşdirilə bilər. Belə bir icazənin
verilməsi yalnız aşağıdakı şərtlər qarşılandığı zaman mümkün ola bilər:

•
•

özgəninkiləşdirmə obyektlərin qorunması və gücləndirilməsini təmin etməlidir və heç bir halda
ictimai istiadə üçün maneə törətməməlidir;
icazənin təminatı, binaların tarixi və bədii təbiətinə uyğun olacaq istifadə formasını müəyyən
etməlidir və onların konservasiyasına heç bir xələl gətirməməlidir.
Özgəninkiləşdirmə yalnız sahibkarlıq statusuna aiddir, lakin mədəni statusa təsir göstərmir, bu
isə o deməkdir ki, obyekt mədəni irsin qorunasına dair müvafiq qanunvericiliyin şərtlərinə uyğun
qalır.

3.4.4.3 Ərazi üzrə mədəni irs nümunələrinin müvafiq ərazilər üzrə dövlət qurumlarına
ötürülməsi
Daşınmaz obyektlərin Dövlət idarəetmə qurumlarından Respublikanın digər seçilmiş ərazi
dairələrinə ötürülməsinin geniş prosesi çərçivəsində, 2010-cu ildə çoxlu sayda daşınmaz
obyektlərin birbaşa maliyyə yükü olmadan regionlara, əyalətlərə yaxud bələdiyyələrə ötürülməsi
üçün fürsət təmin edən qanunvericilik fərmanı dərc edilmişdir.
2010-cu ildə, mədəni daşınmaz irs daxil olmaqla Dövlət mülkiyyətində olan obyektlərin
Respublikadakı ərazi müəssisələrinə güvənli ötürülməsi mükün oldu və tənzimlənməyə başlandı.
Bu xüsusiyyət özgəninkiləşdirilə bilməyən, lakin Dövlət və yerli müəssisənin mülkiyyətinə bu
ötürülmənin şərtlərini təyin edən dövlət müəssisəsi arasında yalnız razılaşma mövzusu ola biləcək
obyektlərə aiddir.
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Obyektin qorunmasını, konservasiyasını, müvafiq istifadəsini, ictimai istifadəsini, iqtisadi
baxımdan dözümlü reabilitasiyasını və davamlı texniki qulluğunu və idarəsini təmin edən
42/2004 saylı qanunvericilik fərmanınn 112-ci maddəsinə uyun olaraq iqtisadi dəyərin artırılması
üzrə proqramları təyin edən spesifik razılaşmalara əsasən ötürülmə baş verə bilər.
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi və Dövlət Əmlak Agentliyi, iqtisadi
dəyərin artırılması üzrə proqramın seçilməsi üçün meyar və göstərişlər dərc etmişdir və nəzərə
alınmalı olan mühüm cəhətlər bunlardır:
•
•

mədəniyyət obyektinin və onun mədəni əhəmiyyətinin təsviri, mövcud irs izlərinin və hazırki və
gələcəkdə ehtimal edilən istifadə formalarının qeyd edilməsi;
bütün proqramın təsviri, iqtisadi dəyərin artırılması üzrə məqsəd və strategiyaların göstərilməsi,
mövcudluq və mədəni inkişaf üçün strateji planlarla bağlılıq, proqramın həyata keçirilməsi
üsulları, iqtisadi davamlılıq, icra üçün vaxt çərçivəsi.
Yuxarıda qeyd edilənlər dövlətə məxsus mədəni irsin idarə edilməsi, konservasiyası və
gücləndirilməsi istiqamətində Dövlət və Respublikanın digər ərazi müəssisələri arasında davamlı
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub.
Proses başlanılmışdır və dövlət mədəni irsinin təkmilləşdirilmiş konservasiyası, gücləndirilməsi
və iqtisadi dəyərinin artırılması mövzuları ilə bağlı uğurun müvafiq şəkildə dəyərləndirilməsi
üçün hələ kifayət qədər vaxt keçməmişdir, baxmayaraq ki, İtaliyanın müxtəlif hissələrində çoxlu
sayda maraqlı təcrübələr baş tutmaqdadır.

3.4.5 Şəhər və məkan planlaşdırması və mədəni irsin qorunmasına təsirin
qiymətləndirilməsi
3.4.5.1 Ərazi və şəhər planlaşdırması və mədəni irsin qorunması
Abidələrin quraşdırılmasına maraq Qustavo Covanninin işləri və tədqiqatı sayəsində İtaliyada
ilkin çağlarda problem olmuşdu. Bu məsələ mədəni irsin qorunması, landşaftların qorunması
barədə ilk orqanik qanunlar barədə 1939-cu ildə dərc edilmiş qanuna görə və daha sonra 1942-ci
ildə şəhərsalma qanunun işlənib hazırlanması səbəbindən mübahisələrə gətirib çıxardı.
Bundan əvvəl, antik əşyaların və incəsənət əsərlərinin mühafizəsi məqsədilə İtaliyada bəyan
edilmiş ilk qanun olan 364/1909 saylı Qanun, abidələrinin görünüşünün yaxud işığının
korlanmaması üçün onların qorunmasını tənzimləyirdi. Bu fürsət, sonradan 1939-cu ildə daha da
genişləndirildi (1089/1939 saylı qanun) və qorunan daşınmaz obyektlərin bütövlüyünə,
quruluşuna və dekorasiyasına qarşı təhlükə yaxud dəyişikliklərin qarşısını almağa yönəlmiş
məsafələri, ölçüləri və digər standartları əks etdirən daimi, təsilatlı planı nəzərdə tuturdu.
Hər halda, nə 1089/1939 saylı qanun, nə də təbii gözəlliklərin qorunması üçün olan qanun
(1497/1939 saylı qanunvericilik) siyahıya alınmaq hüququ olan obyektlərin kateqoriyaları
arasında tarixi mərkəzləri/şəhərləri əhatə etmirdi: onların müdafiəsinin rəsmiləşdirilməsi prinsipi,
geniş abidə məkanlarının faşist rejimi tərəfindən təqib edilən ritorikası ilə əslində ziddiyyət təşkil
edirdi.
Bir neçə il sonra, 1942-ci ildə şəhər planlaşdırması barədə qanun qəbul edildi. Bu qanun İtaliya
üçün xüsusilə mühüm idi, çünki bütün ərazinin planlaşdırma vasitəsilə idarə edilməli olduğunu
təyin edirdi və bu məqsədlə üç səviyyə ayırd edirdi (1913-cü ildə və daha sonra 1931-ci ildə
Covanni tərəfindən artıq təklif edilmişdi): ümumi planlar vasitəsilə ərazi, bələdiyyə və təfsilatlı
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plan vasitəsilə bölmə. Sonuncusu şəhərin konfiqurasiyasını, xidmətlərin və bərpa edilməyə yaxud
müasirlədirilməyə ehtiyacı olan bina və ərazilərin paylaşdırılmasını tənzimləməli idi.
Qanun təyin etdi ki, siyahıya salınmış obyektlər də daxil olmaqla ərazilərə dair təfsilatlı planlar
Milli Təhsil Nazirliyi tərəfindən dəyərləndirilməli idi (və daha sonra Mədəniyyət və Ətraf Mühit
obyektləri üzrə Nazirlik tərəfindən) və ən azından, rəsmiləşdirilmiş dolayı məhdudiyyətlərin
yoxluğunda belə həm fərdi abidə və həm onların yerləşdiyi ərazi ilə bağlı qoruma mandatının
həyata keçirilməsinə zəmanət verilməliydi.
II Dünya Müharibəsinin sonlarında, qarşıya qoyulmuş tapşırıqların həll edilməsi üçün şəhər
planlaşdırması ən tez üsul oldu: Milli Şəhərsalma İnstitutunun Konqresi 1949-ci ildə Neapolda
tarixi cəhətləri olan şəhərlərin problemlərini müzakirə etdi, 1957-ci ildə Lukkadakı danışıqların
mövzusu kənd və şəhər landşaftının müdafiəsi və iqtisadi dəyərinin artırılması idi.

Tarixi mərkəzlərin irs dəyərlərini nəzərə alan ilk nümunəvi planlar, Covanni Astenqo kimi
nüfuzlu şəhər təsisçiləri tərəfindən Assizi (1955 – 1958) və Qubbio (1958 – 1964) üçün ümumi
planlarda hazırlanmışdı. Assizidəki təsilatlı tarixi və tipoloji təhlil, sosial-iqtisadi münasibətlərin
və yaşayış şərtlərinin xəritələşdirilməsi üzrə görünməmiş cəhdlərlə müşaiyət edilirdi: sosial
quruluşun saxlanılması, şəhərin fiziki formasının qorunub saxlanılmasının zəmanəti kimi
nəzərdən keçirilirdi və şəhərin yerləşməsi və inkişaf matrisası barədə bilklər isə ərazinin və
genişlənmə zonalarının idarə edilməsindən ibarət idi.
Plan nə qəbul edilmədi, nə də həyata keçirilmədi: Assizi üçün xüsusi qanun rahatlıq təmin etmiş
oldu və buna görə də yerli inzibati qurumlar tərəfindən qəbul edildi. Qubbionun ümumi planı,
Assizi planından fərqli olaraq lakin eyni üsullarla işlənib hazırlandı, qəbul edildi və qismən həyata
keçirildi.
Bu planlaşdırma təcrübələri nəticəsində yaranmış mübahisələr əsnasında 1960-cı ildə Şəhərsalma
İnstitutu Qubbioda, “tarixi-incəsənət mərkəzlərinin təhlükəsizliyi və bərpası” mövzusuna dair
milli simpozium təşkil etdi və bu tədbir, tarixi mərkəzlərlə bağlı sualları bir yerə cəmlədi və
Associazione nazionale Centri Storico – Artistici – ANCSA (tarixi-incəsənət mərkəzləri üçün
milli assosiasiya) təşkilatının təsis edilməsinə və son versiyada olan bəyannaməsinin – Qubbio
Nizamnaməsinin qəbul edilməsinə səbəb oldu.
Bu, müasir şəhərin inkişaf meyarı kimi tarixi mərkəzlərin qorunmasına təkan verdi, köhnə şəhər
üçün tədbirlərin ümumi plana inteqrasiya edilməsi tələb edildi, binaya müdəxilələr zamanı
mimetik meyar və həmçinin nazikləşdirilməyə qarşı etiraz edildiyi bildirildi; müdaxilənin forma
və səviyyələrini təyin etmək və tarixi ərazilərin sosial strukturunu identifikasiya etmək və
saxlamaq üçün ilkin tarixi-tənqidi araşdırmanın aparılması ehtiyacı vurğulandı.
Bu ilkin mübahisələr 1967-ci ildə 765 saylı qanunun dərc edilməsinə zəmin yaratdı və bu
qanunda, tarixi mərkəzlərin qorunmasının və gücləndirilməsinin iki mühüm konsepsiyası təqdim
edilmişdi: onların, ümumi planlaşdırma sisteminə daxil edilməsi və onların qədim strukturunun
və xassələrinin saxlanılmasına yönəlmiş konkret standartların təyin edilməsi.
Qanun həm də onu təyin etdi ki, hər bir bələdiyyə öz tarixi mərkəzlərini xəritələşdirməlidir və
ümumi planın yoxluğunda bu tarixi ərazilərdə tikinti fəaliyyəti, həcm və ölçülərdə dəyişiklik
etmədən konservasiya və bərpa ilə məhdudlaşdırılmalıdır; bu zonalar üçün təsilatlı planlar
binanın həcminin, sıxlığının, hündürlüyünün və binalar arasındakı məsafənin dəyişdirilməsini
ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
İtaliya mədəni irsinin qorunması üçün şərt və tələbləri araşdırmaq məqsədilə 1964-cü ildə “Tarixi,
arxeoloji, incəsənət irsinin və lalndşaftn qorunmasının və gücləndirilməsinin tədqiqatı üzrə
komissiya” (Françeskini Komissiyası kimi tanınan) təsis edildi: burada həmçinin tarixi
mərkəzlərin sualları nəzərdən keçirilirdi. Həmçinin Astenqonun iştirakına şahidlik etmiş
komissiya, səksən dörd bəyannamə və on tövsiyə tərtib etdi: tarixi mərkəzlərə spesifik bəyannamə
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həsr edilmişdi (Bəyannamə XL, 1967, p. 72) və bu, Qubbio Nizamnaməsinin yanaşmasını
təsdiqlədi və özəl investorlar üçün maliyyə və vergi stimullarına ehtiyac olduğunu vurğuladı.
Daha da əhəmiyyətlisi, yeni şəhər qəsəbələri barədə olan növbəti bəyannamə, istifadədə olan
“mədəniyət obyektləri” kimi qəbul edilmələri üçün və “yaşayış üçün sivil ətraf mühit” kimi
mühüm şəhər landşaftı formalaşdırmaları üçün şəhərin köhnə hissələrini yeni hissələrlə
birləşdirdi.
Tarixi mərkəzlərin, ərazi mənbələrinin daha geniş və daha mürəkkəb sisteminin bir hissəsi olması
düşüncəsi 1970-ci illərin əvvəllərində formalaşdı. Mövcud olan bütöv şəhər, boşuna israf
edilməyəcək bir mənbə kimi göründü: mövcud tikili mənbələrin təkrar istifadəsi və
paylaşdırılması artıq siyasi tələb oldu.
1964-cü il Françeskini Komissiyasının əsasında, 1975-ci ildə Mədəni və Ətraf Mühit
Obyektlərinin Nazirliyi təsis edildi. Yeni nazirlik strukturunun təsisi, irsin qorunması barədə
qanunların islahatı ilə müşaiyət: tarixi mərkəzlər əvvəlki kimi yalnız şəhər planlaşdırması
vasitəsilə idarə edilirdi, 1977-ci ildə isə səlahiyyət regionlara ötürüldü. Təəssüf ki, regionların
texniki heyətinin şəhər planlaşdırma məsələlərini idarə edə bilməməsi səbəbindən və xüsusilə də
şəhərin tarixi mühiti ilə işləyərkən bu, mənfi nəticələrə səbəb oldu.
Bələdiyyələrin öz tarixi köklərinin perimetrlərini təyin etmələri və onların bərpası üçün müəyyən
edilmiş nizamnamələri, təfsilatlı və operativ planları təyin etmələri üçün onlara çox vaxt lazım
olmasına baxmayaraq, tarixi şəhərin mahiyyəti üçün nizamnamələrin təməl daşı 1967-ci ildə
qoyuldu. İtaliyanın, II Dünya Müharibəsindən sonra dağılmaq yaxud amansızcasına
dəyişdirilmək təhlükəsi qarşısında qalan iri və kiçik şəhərlərinin tarixi özəyi, növbəti onilliklərdə
maliyyələşmə proqramları və digər qanunlar vasitəsilə bərpa edilə bilərdi, baxmayaraq ki, bu
həmişə ən müvafiq üsul və texnikaların tətbiqi ilə mümkün olmurdu.
Hazırda bir çox şəhərlərdə, tarixi mərkəzlərdə daşınmaz əmlak qiymətləri xarici zonadakından
daha yüksəkdir və bu həm də kvalifikasiyalı mühit tərəfindən təklif edilən qeyri-maddi
xidmətlərin keyfiyyətilə əlaqədardır.
Tarixi mərkəzlərə və müharibə sonrası rekonstruksiyalara dair mübahisələr həmçinin,
universitetlərdə də fəal olan şəhər planlaşdırıcılarının və memarlarının didaktik fəaliyyətini
başlatmış oldu və bu msələyə rezonans verdi və şəhər mərkəzlərinin görünüşünün və onların tikili
mahiyyətinin qorunmasının mühümlüyü ilə daha yaxından tanış olmuş, dövrün gənc
mütəxəssisləri tərəfindən proqressiv və geniş şəkildə mənimsənilməyə başlandı.

3.4.5.2 Ətraf mühitə və Strategiyaya Təsirin Qiymətləndirilməsi
Layihə və planların təsirinin dəyərləndirilməsinin aparılması üçün tələblər Aİ-nın bir neçə
direktivindən qaynaqlanır.
•
•
•

Ən mühümlərinə aşağıdakılar daxildir:
EIA Direktivi (85/337/EEC), 1985-ci ildən qüvvədədir və üç dəfə dəyişdirilib (1997, 2003 və
2009)
EIA Direktivi 2011/92/EU, sonralar 2014/52EU saylı Direktiv tərəfindən dəyişdirilib
Müəyyən planların və proqramların ətraf mühitə təsirinə dair 2001/42/EC saylı Direktiv (SEA
Direktivi)
Bütün direktivlərdə, insanın ətraf mühitini təşkil edən faktorlardan biri kimi mədəni irsə istinadlar
var və ona görə də, ətraf mühitə təsiri dəyərləndirən zaman onları nəzərə almaq vacibdir.
Qorunan mədəniyyət əmlaklarına təsir göstərə biləcək layihə ilə bağlı Ətraf Mühitə Təsirin
Qiymətləndirilməsinin şərtləri 42/2004 saylı qanunvericilik fərmanına daxil edilmişdir.
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26-cı maddədə deyilir ki, ətrafa mühitə təsiri baxımından dəyərləndiriləcək işlər üçün təmin
edilən icazə dövlət qurumlarının müştərək sessiyasında Nazirlik tərəfindən veriləcək: bu
sessiyada yuxarıda qeyd edilmiş dəyərləndirmə məqsədilə təsdiq edilməli olan layihə planının
son versiyası əsasında ətraf mühitə uyğunluğu barədə qərar qəbul edilir.
1-ci paraqrafa əsasən hazırlanmış plan nəzərdən keçirildiyi zaman onun mədəniyyət obyektlərinin
qorunması tələblərinə heç cür uyğun olmadığı bəlli olduqda, Nazirlik mənfi cavab qəbul edir və
Ətraf Mühit və Torpağın Mühafizəsi üzrə Nazirliyi bu barədə xəbərdar edir. Belə vəziyyətdə,
ətraf mühitə təsirin dəyərləndirilməsi prosesi mənfi cavabla tamamlanmış hesab ediləcək. Əgər
işlərin icrası zamanı icazəyə zidd hallar baş verirsə və onlar qorunan mədəni dəyərlərin bütövlüyü
üçün təhlükə törədirsə, nəzarətçi işlərin dayandırılmasını əmr etməlidir.
Digər tərədən, Strategiyaya Təsirin Qiymətləndirilməsi şərtləri hələ 42/2004 saylı qanunvericilik
fərmanının tərkibinə yaxud Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin
idarələrinin təşkilatını, quruluşunu və funksiyalarını təyin edən qanuna salınmadığına görə,
dövriyyəli məktub vasitəsilə tənzimlənirdi. Burada Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm
Nazirliyinin periferik strukturlarının regional yaxud milli səviyyədə olan prosedurlarda iştirak
forması, təsirləri dəyərləndirmək üçün plana hansı növ məlumatın salınması, nazirlik idarələrinin
tövsiyələrinin hansı formada qurulmalı olduğu və mədəni irslə bağlı plan yaxud proqramın
göstərəcəyi təxmini təsiri aydınlaşdırmaq məqsədilə onların nə barədə hesabat verəcəyi təsvir
edilir.
Planlaşdırma mərhələsində Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin rəyinin
ifadə edilməsi ehtimalı çox güclü vasitədir, belə ki, dəyərləndirmə sayəsində və planlaşdırma və
proqramın şərtləri nəticəsində mədəni irs üçün yarana biləcək potensial mənfi nəticələr barədə
məlumat, son qərar qəbul edilməzdən öncə təsirin ilkin mərhələdə dəyərləndirilməsinin
aparılmasına kömək ola bilər və inkişaf gözləntiləri və hüquqlar planlaşdırma şərtlərində təsdiq
edilər.
Bu prosedurun geniş istifadəsi mədəni irsin qorunmasının efektivliyini nəzərəçarpacaq dərəcədə
təkmilləşdirə bilər, çünki bir çox halda qərarları ləğv etmək yaxud dəyişdirmək üçün bu çox
mürəkkəb olduğu zaman yaxud daha bahalı alındığı zaman mənfi təsirlər anlayışı layihənin
sonuncu versiyası anlayışına nisbətən ilkin mərhələdə gözlənilir.

3.4.6 İtaliyanın Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi tərəfindən dərc
edilmiş təlimat və göstərişlər
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin mərkəzi strukturları 42/2004 saylı
qanunvericilik fərmanının şərtlərinin və mədəni irsə təsir göstərən digər qanunların tətbiq
edilməsinə aid olan spesifik sualları uzun illər boyunca dövriyyəli məktublar vasitəsilə
tənzimləyib. Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi həmçinin, seysmik
qurğuların maliyyə əsasında yenilənməsi, əlçatanlığın yaxşılaşdırılması, enerji səmərəliliyinin
artırılması və yenilənən enerji qurğularının müvafiq istifadəsi kimi sahə üzrə təkrar yaranan
problemlərin istiqamətləndirilməsinə yönəlmiş təlimatlar dərc etmişdir.
Bu göstərişlər qarşıya çıxacaq problemlərin miqyasını, sənədin metodoloji miqyasını, riayət
edilməli prinsipləri və qəbul edilməli olan texniki variantları təsvir edir.
Tapşırıqlarını daha effektiv icra etmələri üçün nazirliyin texniki heyətinə, səhmdarlara, inzibati
dairələrə, fərdi sahibkarlara, peşəkarlara yardımçı olmaq məqsədilə onilliklər ərzində işlənib
hazırlanmış standart və göstərişlərin siyahısı aşağıda verilib. Bu vasitələr həmçinin, təhsil və
kadrların hazırlanması vasitələri kimi də mühüm rol oynayır.
•

Əlavə A: Bərpaya aid İtaliya Nizamnaməsi (1972)
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•
•
•
•
•
•
•

Əlavə B: Qorunan mədəni irs və landşaftlarda işlərin aparılması üçün icazə müraciətinin təqdim
edilməsinə dair standartlar
Əlavə C: İnventar, ilkin kataloq və kataloq siyahısının toplanmasına dair standart və göstərişlər
Əlavə D: Seysmik həssaslığın dəyərləndirilməsi və azaldılmasına dair göstərişlər
Əlavə E: Dövlət mədəniyyət obyektlərinin təkmilləşdirilmiş əlçatanlığına dair göstərişlər
Əlavə F: İrsə aid binalarda enerjinin efektivliyi və yenilənən mənbələrin istifadəsinə dair
göstərişlər
Əlavə G: Landşaftla bağlı hesabat
Əlavə H: Qorunan landşaftlarda külək elektrik stansiyalarının yerləşdirilməsi üçün göstərişlər

3.5 Muzey sahəsinin müasirləşdirilməsi
3.5.1 Dövlət, qeyri-dövlət/özəlləşdirilmiş Muzeylər
3.5.1.1 İcmal
İtaliayada 3,847 dövlət və fərdi muzey, qalereya yaxud kolleksiya var. Demək olar ki, üç
bələdiyyədən biri ən azı bir ədəd muzey tipli struktura malikdir. Çoxlu sayda institutların mövcud
olduğu regionlar Toskana, Emiliya-Romania və Piyemontedir. Şimalda muzeylərin 48%-i
yerləşir. Ən məşhur 15 muzey və bənzər institutun hər biri, 2011-ci ildə təxminən bir milyon
ziyarətçi qəbul etmiş və ümumi ziyarətçi sayının dörddə üçünü (30%) cəlb etmişdir. İtaliya
muzeylərinin əksəriyyəti dövlət mülkiyyətindədir.
Italiyada Muzey və Qalereyalar

#

Region

Dövlətə məxsus
olan

Dövlət və özəl
mülkiyyətdə
olan digərləri

Ümumi

1

Piyemonte

3

320

323

2

Lombardiya

7

333

340

3

Liquriya

4

161

165

4

Veneto

10

271

281

5

Friuli-Venesiya Qiuliya

4

119

123

6

Emiliya-Romaniya

13

384

397

7

Toskana

35

412

447

8

Umbriya

7

128

135

9

Marçe

9

253

262

10

Lasio

34

225

259

11

Abruzzo

5

76

81

12

Molise

5

21

26

13

Kampaniya

26

133

159
113

14

Puqliya

10

119

129

15

Bazilikata

9

35

44

16

Kalabriya

10

130

140

17

Sardiniya

7

147

154

18

Trentino/Alto Adice

-

156

156

19

Siciliya

-

166

166

20

Valle D’Aosta

-

60

60

ÜMUMİ

198

3.649

3.847

Cədvəl 1 – Mənbə: İstat 2011

•

2015-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən, milli və beynəlxalq mədəni turizm paytaxtları olan
Roma və Florensiyada təxminən 200 muzey/institut var.
2015-ci ildə 3 institutdan ikisi (64.1%) dövlət mülkiyyətində olanlar idi və bunlar arasında:
dövlətə məxsus muzeylərin 67.8 %-i bələdiyyələrə aiddir;

•

13.9 %-i Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinə aiddir;

•

3.7 %-i dövlət universitetlərinə aiddir.

•

Digər tərəfdən, özəl institutlar arasında:
muzeylərin 28.5%-i kilsə və dini qurumlar tərəfindən təşkil edilir;

•

16.7%-i tanınmış assosiasiyalar tərəfindən;

•

13.3%-i qeyri-bank fondları tərəfindən;

•

və 6.8 %-i fərdi vətəndaşlar tərəfindən.

•

Muzey institutlarının dörddə üçündən çoxu (75.8%) birbaşa idarəetmə ilə xarakterizə edilir.
Xüsusilə də dövlət institutlarının 68.8%-i və özəl institutların 88.9%-i birbaşa idarəetməyə
malikdir. Birbaşa idarəetmə sahibkar tərəfindən birbaşa qaydadə həyata keçirilir.
dövlət institutlarının 87.3 %-ində;

•

özəl institutların 85.7%-ində.

•

Muzeylər digər tərəflərlə əməkdaşlıq vasitəsilə idarə edilir (konsorsium və daxili ola biləcək
assosiasiya formaları vasitəsilə):
dövlət institutlarının hər ikisi (11.3%);

•

və özəl şəxslər üçün (10.7%).
Dövlət institutlarının dolayı yolla idarə edilməsi 82.6% halda özəl qurumlara tapşırılır və özəl
qurumlar da 13.2% halda dövlət qurumlarını cəlb edirlər.
İtaliya muzeylərinin təxminən 71.6%-i nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyəri olan və tarixi yaxud bədii
maraq kəsb edən binalarda yerləşir; 27.2% halda həm bina və həm də kolleksiyalar ziyarətçilərin
cəlb edilməsində bərabər səviyyədə rol oynayır və digər tərəfdən də 19.2% halda quruluş/bina
əsas cəlbedici obyekt olur.
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İtaliya muzeylərinin əksəriyyəti etnoqrafik və antropolji (16.6%), incəsənət (15.9%), qədim
arxeologiya (14.7%) və tarixi (11.5%) kolleksiyalar nümayiş etdirir.
2015-ci ildə, muzeylər və digər muzey sərgi strukturları 110,6 milyon rekord giriş sayı qeyd
etmişdir (2011-ci il ilə müqayisədə + 6.4%): muzeylər üçün 59.2 milyon, arxeoloji sahələr üçün
11.9 milyon, abidələr üçün 39.3 milyon (onlar 2011-ci ildə 53.9; 9.5 və 40.5 milyon olub).
Ziyarətçilər məhdud sayda ərazilərdə olub; 2015-ci ildə yalnız 52.1% ziyarətçi qeyd edilib: Lazio
(22.3%), Toskana (20.6%) və Kampaniya (9.2%). Orta hesabla, hər muzey üçün 22 mindən çox
giriş alınır, lakin yüksək dərəcədə qütblü alınır: 2015-ci ildə ilk 20 muzey və bənzər institut, bu
ziyarətçilərin dörddə üçünü cəlb etdiyi halda (31.9%), muzeylərin 36.5%-i bir mindən çox
olmayan sayda ziyarətçi qəbul etmişdir.
Xüsusuilə, muzey və qalereyalarla əlaqədar 2011-ci il məlumatları göstərir:
İtaliyada Muzey və Qalereya Ziyarətçiləri
Region

Dövlətə məxsus
Olan

Dövlət və özəl
mülkiyyətdə olan
digərləri

Ümumi

Piyemonte

133.148

3.717.394

3.850.542

Lombardiya

930.819

6.777.371

7.708.190

Liquriya

68.279

1.026.434

1.094.713

Veneto

827.049

5.638.129

6.465.178

FriuliVenesiya
Qiuliya

293.044

807.524

1.100.568

EmiliyaRomaniya

241.608

3.314.005

3.555.613

Toskana

7.357.602

3.958.787

11.316.389

Umbriya

180.772

670.885

851.657

Marçe

406.302

941.088

1.347.390

Lasio

1.582.319

4.350.773

5.933.092

Abruzzo

69.389

251.211

320.600

Molise

17.755

75.625

93.380

Kampaniya

1.002.528

1.575.929

2.578.457

Puqliya

153.602

852.125

1.005.727

Bazilikata

130.051

49.819

179.870

Kalabriya

117.801

1.063.813

1.181.614

Sardiniya

237.985

1.358.108

903.066

Trentino/Alto
Adice

-

2.584.720

2.584.720
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Siciliya

-

665.081

1.358.108

Valle D’Aosta

-

514.009

514.009

ÜMUMİ

13.750.053

40.192.830

53.942.883

Cədvəl 2 – Mənbə: İstat 2011
Abunə forması yaxud muzey kartı tələb edən muzeylər 12.9% təşkil edir. Nisbətən böyük
muzeylər daha çox auditoriyanın cəb edilməsi təşəbbüsünə yönəlmiş muzeylərdir və bunlar
ziyarətçilərin 48%-ini cəlb edir.
İtaliya muzey institutlarının yarısından az sayı (45.6%) ödənişli giriş bileti ilə işləyir; 54.4% isə
bilet satışından gəlir qeydiyyata almayıb. Muzey institutlarının 26.1%-i bilet satışından orta
hesabla ay ərzində 10 min avrodan az məbləğ toplayıb və bilet gəlirlərinin yalnız 2.6%-i ildə 500
min avronu üstələyib. On sərgi strukturundan altısısının heyəti, auditoriyaya məlumatı İngilis
dilində təqdim etmək iqtidarındadır (2011-ci ildə onların sayı, ondan dördü qədər idi).
İtaliyanın muzey sektorunda 45 mindən çox əməkdaş çalışır: işçilər, xarici heyət və könüllülər –
orta hesabla onların hər birinə ildə 2.400 ziyarətçi düşür. İnstitutların 67.5%-ində 5 nəfərdən artıq
işçi olmayıb və yalnız 8.9%-ində 10-dan çox əməkdaş olub.
Könüllü işçilər təxminən 18 min təşkil edir və onlar iki muzeydən birində çalışırlar (47.7%).
Hələ də çox az muzey və mədəni ərazi var ki, yeni məlumatlardan və rəqəmsal elektron
vasitələrdən istifadə edir. İnstitutların yarısından çoxunun (57.4%) elektron səhifəsi var, 24.8%-i
öz auditoriyası ilə ünsiyyət üçün məlumat bülletenlərindən istifadə edir və yalnız 13.4%-i
elektron kataloq tərtib edir. İnstitutların 18.6%-i ziyarətçiləri müəyyən nöqtələrə qoşulmaqla
pulsuz Wi-Fi ilə təmin edir və yalnız 6.6% internetdən onlayn bilet satışı üçün istifadə edir. Lakin,
muzeyin virtual icması ilə tanışlığın artması vurğulanmalıdır: muzeylərin yalnız 11.1%-i elektron
şəbəkələrdə bloqlar və forumlar vasitəsilə fəaldır, lakin institutların 40.5%-i isə ən azı bir əsas
sosial şəbəkədə hesaba malikdir (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, və s.).
İnstitutların yarısının öz elektron shifəsi var (2011-ci ildəki 50.7%-ə nəzərən 57.4%), 40.5%-i
sosial mediada hesaba malikdir (Facebook, Twitter, Instagram, və s.), lakin yalnız 6.6%-i onlayn
bilet satışı sisteminə malikdir və onlardan 37.5%-i isə fiziki məhdudiyyətli ziyarətçilər üçün
xidmətlər və/yaxud imkanlar təmin edir. Muzeylərin yalnız 17.0%-i seysmik düzəlişlər barədə
bildirir, 30.7% bildirir ki, onlar bələdiyyənin mülki müdafiə planına daxil ediliblər və 34.8% qeyd
edir ki, təhlükəsizlik və fövqəladə vəziyyətlər üçün planı yoxdur.
Daimi sərgilərlə bərabər, tədbirlərin təşkili də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2015-ci ildə,
muzeylərin 44.6%-ı müvəqqəti sərgilər yaxud ekspozisiyalar təşkil etmişdir. Bunların arasında
ən fəalları müasir incəsənət muzeyləri (63.7%) və antik və klassik incəsənət muzeyləri (53.5 %)
olmuşdur.
Müvəqqəti sərgilər daha az arxeologiya sahəsində təşkil edilir (yalnız 16%). Orta hesabla, 2015ci ildə arxeoloji ərazilər və abidə kompleksləri də daxil olmaqla bütün muzeylər il ərzində dörd
sərgi və ekspozisiya təşkil edib və bunlar qeyd edilmiş 38 milyon ziyarətçi tərəfindən ziyarət
edilib.
İtaliya muzeyləri mədəniyyətin təşviq edilməsində çox fəal olublar: strukturların yarısından çoxu
didaktik fəaliyyət tərtib edib, həyata keçiblər və buraya kurslar, seminarlar, təhsil layihələri
(57.7%), görüşlər, konfranslar, seminarlar (51.6%), şoular və digər mədəni fəaliyyət (50.7%)
daxildir. On institutdan üçü (30.7%) tapşırılmış tədqiqat layihəsi üzərində çalışır yaxud özü belə
bir layihəni həyata keçirir. İnstitutların az hissəsi (16.8%) öz müəssisələrini özəl tədbirlər yaxud
şoular üçün kirayə verirlər.
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Çoxlu sayda institutlar texniki-elmi fəaliyyət yaxud tədqiqatların aparılması üçün çox yaxşı
avadanlıqlarla təchiz edilib. İnstitutların 45.3%-ində arxiv var, 37.1%-ində sənəd və şəkil mərkəzi
mövcuddur və 41.3%-ində kitabxana var. Demək olar ki, muzeylərin yarısı (47.7%) öz
məkanlarını didaktik fəaliyyət yaxud tədqiqat işləri üçün ayırır və 12.8% muzeylər bərpa işlərinə
ev sahibliyi edir.
Digər ölkələrdən fərqli olaraq, İtaliyada muzey təklifi region boyunca yayılmış çoxlu sayda kiçik
ölçülü strukturlardan təşkil olunmuşdur.
İri muzeylər (ildə 500 mindən çox ziyarətçi qəbul etmək iqtidarında olanlar) cəmin 1%-dən azını
təşkil edir. Onlar Regionlarda məhdud sayda, paytaxt ərazilərində daha çoxdur, lakin təkcə onlar
ziyarətçilərin 38.7%-ni cəlb edir. Qalanlarına gəldikdə isə dörd muzeydən üçü ildə 10 mindən az
ziyarətçi qəbul edən strukturlardır.
Hissəli təklif ilə və tələbin konsentrasiyası ilə xarakterizə edilən vəziyyətlərdə, İtaliyanın 20
muzeyi var ki, çox yüksək marağa səbəb olur və ildə 900 mindən çox ziyarətçi cəlb etməyə
qadirdir.
Onlar beynəlxalq səviyyədə əhəmiyyətli strukturlarıdır və əsasən Roma, Venesiya, Florensiya,
Neapol kimi iri şəhərlərdə (məs., Venesiyadakı Doc Sarayı və Müqəddəs Mark Bazilika Muzeyi,
Flaviy Amfiteatrı, Roma Forumu və Palatin Təpəsi, Panteon və Romadakı Kastel Sant-Ancelo
Muzeyi yaxud Uffizi Qalereyası, Vasari Koridoru, Palatzo Pittidəki Çini qablar Muzeyi və
Gümüş Muzeyi yaxud Florensiyadakı Duomo Muzeyi) və həmçinin Piza, Pompey, Triyest kimi
az əhalisi olan tarixi mərkəzlərdə yerləşirlər. Yuxarıda qeyd edilmiş məqamlar ziyarətçilərin üçdə
birini (31.9%) cəlb edir və bunlardan 19.6 milyonu (55.6%) giriş üçün ödəniş edir.
Muzey infrastrukturu İtaliyada nisbətən yenidir. 45.5% (2265) muzey 1960-cı və 1999-cu illər
arasında, 38.6% (1922) struktur isə 2000-ci ildən bəri təsis edilib. İnstitutların yalnız 2.4%-i (119
muzey) açılış ili kimi 1861-cı ildən əvvəlki müddətə aiddir.
3.5.1.2 Dövlətə məxsus Muzeylər
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinə məxsus Dövlət Muzeyləri iki yerə
bölünür:
•

Xüsusi muxtariyyəti olan Dövlət Muzeyləri;

•

Regional Musey Kompleksləri (Poli Museali Regionali).
Xüsusi muxtariyyəti olan Dövlət Muzeyləri və arxeoloji parklar bunlardır:

1.

Galleria dell'Accademia di Firenze (Florensiya Akademiya Qalereyası)

2.

Gallerie Estensi di Modena (Modena Estensi Qalereyaları)

3.

Galleria Nazionale d'arte antica di Roma (Roma Qədim İncəsənət Milli Qalereyası)

4.

Galleria Nazionale delle Marche (Marçe Milli Qalereyası)

5.

Galleria Nazionale dell’Umbria (Umbriya Milli Qalereyası)

6.

Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Neapol Milli Arxeologiya Muzeyi)

7.

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
(Recio-de-Kalabriya Milli Arxeologiya Muzeyi)
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8.

Museo Archeologico Nazionale di Taranto (Taranto Milli Arxeologiya Muzeyi)

9.

Museo Nazionale del Bargello (Barcello Milli Muzeyi)

10.

Palazzo Ducale di Mantova (Mantuada Dukale Sarayı)

11.

Palazzo Reale di Genova (Genuyada Kral Sarayı)

12.

Musei Reali di Torino (Turin Kral Muzeyi)

13.

Complesso monumentale della Pilotta (Pilot Abidə Kompleksi)

14.

Museo delle Civiltà (Sivilizasiya Muzeyi)

15.

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Villa Culiya Milli Etrus Muzeyi)

16.

Museo storico e Parco del Castello di Miramare (Miramare Tarixi Muzeyi və Qala Parkı)

17.

Villa Adriana e Villa D'Este (Adriana Villası və D`Este Villası)

18.

Galleria Borghese (Borqeze Qalereyası)

19.

Gallerie dell'Accademia di Venezia (Venesiya Akademiya Qalereyası)

20.

Gallerie degli Uffizi (Uffizi Qalereyası)

21.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma
(Roma Milli Müasir İncəsənət Muzeyi)

22.

Museo di Capodimonte (Kapodimonte Muzeyi)

23.

Pinacoteca di Brera (Brera İncəsənət Qalereyası)

24.

Reggia di Caserta (Kaserta Sarayı)

25.

Museo Nazionale Romano (Roma Milli Muzeyi)

26.

Parco archeologico di Paestum (Pestum Arxeoloji Parkı)

27.

Parco archeologico dei Campi Flegrei (Kampi Fleqreyi Arxeoloji Parkı)

28.

Parco archeologico dell'Appia antica (Antik Appiyada Arxeoloji Park)

29.

Parco archeologico di Ercolano (Herkulanum Arxeoloji Parkı)

30.

Parco archeologico di Ostia antica (Antik Ostiya Arxeoloji Parkı)
Digər tərəfdən, İtaliyada Regional Muzey Kompleksləri bunlardır:

1.

Polo Museale dell'Abruzzo (Abruzzo Muzeyləri)

2.

Polo Museale della Basilicata (Bazilikata Muzeyləri)

3.

Polo Museale della Calabria (Kalabriya Muzeyləri)

4.

Polo Museale della Campania (Kampaniya Muzeyləri)
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5.

Polo Museale dell'Emilia Romagna (Emiliya-Romaniya Muzeyləri)

6.

Polo Museale del Friuli Venezia Giulia (Friuli Venesiya Culiya Muzeyləri)

7.

Polo Museale del Lazio (Lasio Muzeyləri)

8.

Polo Museale della Liguria (Liquriya Muzeyləri)

9.

Polo Museale della Lombardia (Lombardiya Muzeyləri)

10.

Polo Museale delle Marche (Marçe Muzeyləri)

11.

Polo Museale del Molise (Molise Muzeyləri)

12.

Polo Museale del Piemonte (Pyemonte Muzeyləri)

13.

Polo Museale della Puglia (Puqliya Muzeyləri)

14.

Polo Museale della Sardegna (Sardiniya Muzeyləri)

15.

Polo Museale della Toscana (Toskana Muzeyləri)

16.

Polo Museale dell'Umbria (Umbriya Muzeyləri)

17.

Polo Museale del Veneto (Veneto Muzeyləri)
İtaliya Konstitusiyasının 9-cu maddəsinə əsasən, Dövlət Muzeylərinin fəaliyyəti mədəni irsi
qorumağa və mədəni, elmi və texniki tədqiqatı təşviq etməyə yönəlib. Bu, qərəzsizlik, işlərin
yaxşı səviyyədə icra edilməsi, şəffaflıq, reklam və hesabatlılıq prinsiplərindən ilhamlanıb.
Dövlət Muzeyləri ictimai xidmətlər göstərir və elmi və texniki muxtariyyətdən yararlanır və
ictimaiyyət üçün əlçatanlığı təmin və təşviq etməklə kolleksiyaların qorunmasını və
güclləndirilməsi funksiyalarını həyata keçirirlər. Dövlət Muzeylərinin öz nizamnanəsi və büdcəsi
var və hətta təhsil məqsədi üçün dövlət qurumları ilə, təhsil və tədqiqat institutları ilə razılaşmalar
üçün abunə ola bilərlər. Dövlət Muzeyləri və əlaqədar standartlar tərəfindən təmin edilən ictimai
xidmətlər Xidməti Nizamnaməyə əsasən təyin edilir.
Xüsusi muxtariyyəti olmayan Dövlət Muzeyləri, Regional Muzey Komplekslərinə aid edilir və
burada mədəni irsin gücləndiriləsi üzrə ümumi strategiya və məqsədlər, mədəni irsdən daha
intensiv istifadəni təmin edəcək iş saatları və qiymətlər direktor tərəfindən təyin edilir.
Dövlət Muzeylərinin idarəetməsində, aşağıdakı funksional sahələr mövcuddur:
a) istiqamətləndirmə
b) kolleksiyalara qulluq, onların idarə edilməsi, təhsil, tədris və tədqiqat
c) marketinq, maliyyə vasitələrinin toplanması, ictimaiyyətə xidmət və qulluq, ictimai əlaqələr
d) idarəetmə, maliyyə və insan resurslarının idarə edilməsi
e) obyektlər, qurğular, təhlükəsizlik
Muzeyin direktoru Nazirliyin istiqamətləri ilə vəhdətdə muzeyin identifikasiyanın və
missiyasının həm gözətçisi və həm də şərhçisidir. O, muzeyin idarə edilməsinə görə və həm də
muzeyin mədəni və elmi layihələrinin həyata keçirilməsinə görə məsuldur. Xüsusi muxtariyyəti
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olmayan muzeylərdə direktor vəzifəsi xüsusi seçim proseduru əsasında Regional Muzey
Komplekslərinin Direktoru tərəfindən icra edilir.
Nazirliyin “İtaliyanın dövlətə məxsus muzeylərinin təşkili və idarə edilməsi” barədə 2014-cü il
23 dekabr tarixli fərmanı və sonrakı qanunlar (2016-cı il 23 yanvar) Mədəni İrs, Mədəniyyət
Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi tərəfindən yenidən işlənib hazırlandı və yeni idarəetmə
nizamnaməsinin buraxılmasına səbəb oldu.
Fərman aşağıdakıları əhatə edir:
•

Muzeylərin Baş Müdirliyinin yaradılması;

•

xüsusi muxtariyyəti olan 30 muzey: ictimaiyyət üçün əlçatanlığın təmin və təşviq edilməsi
vasitəsilə kolleksiyaların qorunması və gücləndirilməsi funksiyalarını icra edən, texniki və elmi
muxtariyyəti olan institutlar;

•

17 Regional Muzey Komleksləri;

•

1 Milli Muzey Sistemi.
Bundan başqa, bu tədbir Dövlət Muzeyinin idarə edilməsi və əməliyyatlarına dair mövcud
fəaliyyətin iki əsas sahəsinə müdaxilə edir:

•

arxeoloji və demo etnik-antroploji irsə xüsusi diqqət ayırmaqla, milli maraq kəsb edən yeni
institutların təsis edilməsi və;

•

bir tərəfdən, Regional Muzey Komplekslərinin (Poli Museali Regionali) və xüsusi muxtariyyəti
olan muzeylərin direktorları arasındakı münasibəti və digər tərəfdən, Muzeylərin Baş Müdirliyi
və yuxarıda adı çəkilən direktorların arasındakı münasibəti xüsusilə nəzərə almaqla Nazirliyin,
mərkəzdən kənarda toplanmış idarələri və mərkəzi idarələri arasında tarazlığın yenidən müəyyən
edilməsi.
Fərmanın fəaliyyətinin ilk pilləsi yeni muzeylərə və Dövlət Arxeoloji parklarına daha böyük
muxtariyyətin verilməsi ilə bağlıdır.
Milli maraq kəsb edən və xüsusi muxtariyyəti olan 20 muzeyə əlavə olaraq Nazirliyin 2016-cı il
23 yanvar tarixli Fərmanı milli maraq kəsb edən və muxtariyyəti olan əlavə 10 muzeyin
yaradılması üçün imkan təmin edir. Dəyişikliklərin əsas məqsədi beynəlxalq səviyyədə daha
rəqabətə davamlı olmaq üçün Dövlət Muzeyləri və mədəni yerlərin gücləndirilməsinin və həyata
keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi niyyətilə uyğun şərtlərin yaradılmasıdır.
Həmçinin, milli maraq kəsb edən 4 arxeoloji parkın və 1 arxeoloji ərazinin yaradılması vasitəsilə
arxeoloji irsin gücləndirilməsinə də xüsusi diqqət ayrılmışdır.
Bu islahat diqqəti “əşyalardan” institutlara keçirdi. Əvvəllər içərisindəki əşyalarla təyin edilən və
mədəniyyət siyasətinin sadəcə bir obyekti kimi qəbul edilən muzey indi mədəniyyət siyasətinin
fəal subyektinə çevrildi. Muzey anlayısı Fransa idarəetmə sistemindən ilhamlanaraq mədəni irsin
konservasiyası və gücləndirilməsi üzrə yeni sistemin aparıcı qüvvəsi olur.
Beləliklə də, muzeyin bu yeni konsepsiyası ən çox Direktorun cavabdehliklərinin və
peşəkarlığının təyin edilməsi ehtiyacını ortaya çıxarır.
Muxtar muzeylərdə Direktorun rolu islahatın əsas məqamını təşkil edir. Onun tapşırığı “üç və beş
il arasında davam edən müddət üçün mədəni irsin qorunması və gücləndirilməsi sahəsində təsdiq
edilmiş kvalifikasiyaları olan və həmçinin, mədəni institutların və ərazilərin idarə edilməsində
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yüksək dərəcədə təcrübəsi olan kəslərə dövlət seçimi proseduru” vasitəsilə təyin ediləcək. Bu isə
o deməkdir ki, Direktor namizədinin məhz Nazirlik vəzifələri arasından və beynəlxalq səviyyədə
seçilməsi mütləq deyil.
Direktordan başqa, hər bir muxtar institutun İdarə Heyəti Şurası, Elmi Komitəsi və Auditorlar
Şurası olmalıdır.
Fərmanla planlaşdırılan yeniliklər və vasitələrin məqsədi Dövlət Muzeylərinin muxtariyyətini iki
yolla gücləndirməkdir:
•

bir tərəfdən, xüsusi muxtariyyəti olan muzey və institutların sayının artırılması ilə;

•

digər tərəfdən, muzey kolleksiyasının idarəetməsi və mədəni irsin qorunmasına görə məsul olan
yerli dövlət inzibati idarəetmə qurumları arasında münasibətlərin tarazlığı üzərində çalışmaqla.
İlk dəfədir ki, muzeylərin İKOM və YUNESKO tərəfindən təyin edildiyi kimi konservasiya və
bərpa ilə bağlı muxtariyyət öhdəlikləri var.
Aşağıdakı cədvəldə, Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinə aid olan muzey və
qalereyalara, arxeoloji ərazilərə aid bəzi məlumatları görmək olar.

Abidələr

Region üzrə
Ümumi

LASİO

33

31

25

89

KAMPANİYA

24

33

10

67

TOSKANA
LOMBARDİY
A
EMILİYA
ROMANİYA

30

7

23

60

7

15

4

26

12

6

13

31

PİYEMONTE

3

6

13

22

PUQLİYA

7

7

7

21

ABRUZZO

7

5

7

19

BAZİLİKATA

8

8

0

16

MARÇE

7

7

2

16

SARDİNİYA

3

10

3

16

KALABRİYA
FRİULİVENESİA
QİULİYA

10

2

3

15

4

7

3

14

VENETO
MOLİSE
UMBRİYA
LİQURİYA
Ümumi Yekun

11
6
5
5
182

2
3
4
1
154

1
4
4
1
123

14
13
13
7
459

Region

Arxeoloji
Ərazilər

Muzey və
Qalereyalar

2011-ci ildə İtaliyanın hər Regionu üzrə dövlət Muzeyləri və Qalereyaları,
Arxeoloji Əraziləri və Abidələri
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Cədvəl 3 – Mənbə: İstat 2011
Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyinin, muzey məsələləri ilə bağlı
səlahiyyətlərə malik ən müvafiq qurumları:
Muzeylərin Baş Müdirliyi
•

İtaliyanın Dövlət Muzeylərini istiqamətləndirir və koordinasiya edir
Bu, ən yüksək standartlara müvafiq olaraq göstərişlərin ünvanlanması və nəzarəti, tərtib edilməsi
funksiyalarını yerinə yetirməklə İtaliya muzeylərinin inkişaf etməsinə və təkmilləşməsinə kömək
edir.

•

Dövlətin milli mədəni irsini gücləndirir
Bu, dövlətin mədəni irsinin maksimum istifadə edilməsi üçün lazımi funksiya və tapşırıqları
yerinə yetirir, mədəni irsin və landşaftın ərazi səviyəsində inteqrasiyası üçün siyasətlər tərtib edir.

•

Strukturların əlçatanlığını tənzimləyir və təşviq edir
İş saatları, bilet satışı, və muzey və dövlətin mədəniyyət məkanlarına giriş qiymətlərinə dair
təlimatlar tərtib edir.

•

Regionlarda işləyir
Bu, regionlar, dövlət orqanları və özəl şirkətlər arasında koordinasiyaya diqqət yetirir və milli
səviyyədə texniki və inzibati dəstək təklif edir və muzeylərin və mədəni yerlərin kompleks
idarəetməsi üçün yerli muzey mərkəzlərinin yaradılmasını təşviq edir.

•

Mədəni layihələrə qayğı göstərir
Bu, razılaşamaları təşviq etməklə və işlərin beynəlxalq səviyyədə mübadiləsini təşviq etməklə,
aktivlərin krediti üçün meyar yaradır və müvafiq mədəni yaxud elmi maraq kəsb edən sərgilər,
tədbirlər və nümayişlər bəyan edir.

•

Keyfiyyətə nəzarət
Bu, daim xidmət nizamnaməsini yeniləyir, keyfiyyət parametrlərini İKOM standartlarına
müvafiq olaraq tərtib edir və dövlət muzeyləri tərəfindən göstərişlərə riayət edildiyindən əmin
olur.

•

Fəal iştirakı təbliğ edirlər
Muzey xidmətlərinin idarə edilməsilə bağlı illik hesabatı tərtib və dərc edir və beləliklə də,
mədəni maraq kəsb edən maarifləndirmə layihələrinin və maliyyə vəsaitlərinin yığılması üzrə
kampaniyalarını təşviq və idarə edir.
Muzeylər və mədəni iqtisadiyyat üzrə Elmi Komitə

•

•

Texniki və elmi komitə Nazirliyin və xüsusilə də Muzeylərin Baş Müdirliyinin məşvərət
qurumudur.
Muzeylərin Baş Müdirliyi öz fəaliyyətini yerinə yetirərkən və öz yurisdiksiyası ilə bağlı
məsələrdə, Texniki-elmi komitənin xidmətlərini muzeylər və mədəni iqtisadiyyat üçün cəlb edir:
bu, mədəniyyət sektoru üçün nəzərdə tutulmuş mənbələrin çoxaldılmasının stimullaşdırılmasına
yönəlmiş mədəni irs və landşaft üçün planların və proqramların təyin edilməsi üçün təklifləri
yönləndirir;
bu, Baş Katibliyin yaxud Muzeylərin Baş Müdirliyinin tələbi ilə bağlı rəy bildirir və mədəni irs
əməliyyatlarına aid olan texniki-iqtisadi xarakterli təklifləri yönləndirir.
122

Qeyri-Dövlət Muzeyləri

•

İtaliyada olan Qeyri-Dövlət Muzeylərinə aşağıdakılarına aid olan muzeylər daxildir:
bələdiyyələr;

•

dövlət universitetləri;

•

ruhani və dini institutlar;

•

tanınmış assosiasiyalar;

•

qeyri-bank institutları;

•

fərdi sahibkarlar.
İtaliyanın muzey şəbəkəsi bütün region üzrə yayılması ilə xarakterizə edilir və buna səbəb güclü
regional və bələdiyyə muxtariyyətinin olmasıdır. Fakt kimi onu qeyd etmək olar ki, dövlətə
məxsus irs muzeylərinin təxminən 70%-i bələdiyyələr vasitəsilə idarə edilir. Bu isə o deməkdir
ki, bu muzeylərin idarə edilməsi üçün geniş çeşiddə əsasnamə və nizamnamələr var. Muzeylərin
idarə edilməsinin ən xüsusi hallarında ən mühüm istinad mənbəyi 112/98 saylı Qanunvericilik
Fərmanının 50-ci maddəsinin 6-cı paraqrafıdır: "Muzeylərin işlədilməsi və inkişafı ilə bağlı
texniki və elmi meyar və standartlara dair göstərişlər", burda muzeylərin təşkilatına dair qiymətli
təfsilatlar verilir: hüquqi status, maliyyə quruluşu, işçi heyəti, təhlükəsizlik, idarəetmə,
kolleksiyalara qayğı, və s.
Şəhər Muzeylərinin bir çoxu "standartlara" uyğunlaşdırılıb, hətta baxmayaraq ki, Şəhər
Muzeylərinin irsinin əksəriyyətinə həsr edilmiş kiçik ölçülü kolleksiyalar və mənbələr
muzeylərin idarə edilməsinin qeyri-dəqiq təşkilinə səbəb olur.
Dolayı yolla idarəetmənin (qeyri-dövlət) formaları müştərək idarəetmə sistemlərinin
yaradılmasını nəzərdə tutan Mədəni İrs və Landşaft barədə Məcəllənin 115-ci maddəsi sayəsində
çoxalır. Misal olaraq, Turindəki Misir Muzeyi Fondunu və Florensiyadakı Strozzi Sarayı
Fondunu göstərmək olar.
Fakt kimi onu qeyd etmək olar ki, keçən zaman ərzində İyaliyada həyata keçirilmiş çoxlu
islahatlar və təcrübələr, muzeylərin idarə edilməsinə özəl tərəfləri cəlb etmişdir.
Mədəni İrs və Landşaft barədə Məcəllə və Nazirliyin yenidən təşkili, bu sahədə Qeyri-Dövlət
Muzeylərinin muxtariyyətini təsdiq etməklə əhəmiyyəti gücləndirmə mövzusuna yönləndirdi.
Hər halda, Məcəllə yenidən təsdiqlədi ki, muzey irsinin qorunması Dövlətin öhdəliyidir.
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Muzey və
Qalereyalar

Arxeoloji
Ərazilər

Abidələr

Region üzrə
Ümumi

Muzey və
Qalereyalar

2011-ci ildə İtaliyanın hər Regionu üzrə qeyri-dövlət Muzeyləri və Qalereyaları,
Arxeoloji Əraziləri və Abidələri

LASİO

225

4

12

241

KAMPANİYA

133

3

19

155

TOSKANA

412

19

63

494

LOMBARDİYA
EMILİYA
ROMANİYA

333

2

29

364

384

1

23

408

PİYEMONTE

320

3

56

379

PUQLİYA

119

4

8

131

ABRUZZO

76

3

5

84

BAZİLİKATA

35

1

1

37

MARÇE

253

2

20

275

SARDİNİYA

147

42

21

210

KALABRİYA
FRİULİ-VENESİA
QİULİYA
VENETO

130

6

7

143

119
271

0
0

10
17

129
288

MOLİSE

21

1

3

25

UMBRİYA

128

8

26

162

LİQURİYA
Ümumi Yekun

161
3649

2
130

12
395

175
4174

Cədvəl 4 – Mənbə: İstat 2011

3.5.2 Muzeylərin idarə olunması
3.5.2.1 Dövlət Muzeyləri və xüsusi muxtariyyəti olan arxeoloji parklar
Muzeylərin elmi, maliyyə, mühasibatlıq və təşkilati baxımdan muxtariyyəti ola bilər. Bu, digər
institutlar və mədəni ərazilər üçün də təyin edilir.
Nazirlik hər muzeyi maliyyə mənbələri ilə təmin edir.
İdarəedici qurumlar
•
a)
b)
c)
d)

Xüsusi muxtariyyəti olan Dövlət Muzeylərinin idarəedici qurumları:
Direktor;
İdarə Heyəti Şurası;
Elmi Komitə;
Auditorlar Şurası.

• İdarəedici qurumlar aşağıdakıları etməlidir:
a) muzeyin missiyasını təmin etmək;
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b) muzeyin fəaliyyətlərinin uyğunluğunu, səmərəliliyini və effektivliyini təsdiq etmək;
c) mədəniyyət təklifinin və konservasiya təcrübələrinin, muzey aktivlərindən istifadənin və onların
gücləndirilməsinin keyfiyyətini yoxlamaq.
Direktor
• Direktorun Funksiyaları:
a) sərgilərin təşkili və həmçinin təhsil, inkişaf, kommunikasiya və kolleksiyaların təşviqi də daxil
olmaqla muzeyin bütün idarəetmə fəaliyyətini planlaşdırır, ona rəhbərlik edir, koordinasiya və
nəzarət edir;
b) muzeyin layihəsinə qayğı ilə yanaşır, onu mədəniyyəti inkişaf etdirməyə qadir olan, inkluziv,
canlı yerə çevirir;
c) biletlərin sayını ümumi göstərişlərə müvafiq olaraq tərtib edir;
d) daha çox istifadəni təmin etmək məqsədilə muzeyin iş saatlarını təyin edir;
e) idarəetmədə və kommunikasiyada, təhsil innovasiyalarında və texnologiyalarında, istifadəçilərin
fəal iştirakının təbliğ edilməsində yüksək keyfiyyət standartlarını təmin edir;
f) Muzeylərin Baş Müdriyyəti Regional Katiblik, Regional Muzey Kompleksləri və Yerli
Səlahiyyətli Qurumlar ilə tam əməkdaşlığı yaradır;
g) Muzey kolleksiyasını yeni əldə edilmiş əşyalar vasitəsilə artırır, sərgilər təşkil edir və
kataloqlaşdırma, təhsil, bərpa, kommunikasiya, gücləndirmə işlərini təbliğ etmək məqsədilə
Regionla yaxın münasibətlər qurur;
h) öz yurisdiksiyasında olan əşyaların, ölkədə yaxud xaricdə sərgilər üçün xarici kredit alması
məqsədilə Müvafiq Baş Müdirliyin və Muzeylərin Baş Müdirliyinin rəyi əsasında kreditinə icazə
verir;
i) təhsil fəaliyyətinə və muzeyə aid olan materialların nəşrinə icazə verir;
j) Məcəllənin 115-ci maddəsinə müvafiq olaraq Muzeylərin Baş Müdirliyi tərəfindən hazırlanmış
göstərişlərə, muzey xidmətlərinə və gücləndirmə fəaliyyətlərinə əsasən xarici nümunələrə
qrantlar verir;
k) mədəniyyətə dəstək olaraq fərdi şəxslər tərəfindən verilən töhfələrin çatdırılması şərtlərinin tərtib
edilməsində Baş Maliyyə Müdirliyinə və Muzeylərin Baş Müdirliyinə dəstək olur, həmçinin
institutlarla və mədəniyyət məkanları ilə və yerli səlahiyyətli orqanlarla xüsusi razılaşamalar
vasitəsilə. Kollektiv maliyyə üsulları da daxil olmaqla, artan layihələr və spesifik maliyyə
vəsaitlərinin toplanması üzrə kampaniyalarla bağlı məlumatlılığı təbliğ edir;
l) tədqiqatlar aparır və bunun ictimailəşdirir, hətta elektron formada da olsa delə. Yayılma, təhsil,
kadrların hazırlanması və tədqiqat sahəsində təşəbbüsləri təklif edir;
m) sifarişçi orqan qismində çıxış edir.
•
•

•

•

Buna görə də, ümumi rəhbərlik məhz Direktor ilə qurulur və o, muzeyə görə ümumi məsuliyyət
daşıyır.
İKOM Etika Məcəlləsinə əsasən, “Muzeyin direktoru yaxud başçısı mühüm vəzifədir və vəzifəyə
təyinat edildiyi zaman rəhbər qurumların, bu vəzifəni efektiv şəkildə tutması üçün müvafiq bilik
və bacarıqlara sahib olması lazımdır. Bu keyfiyyətlərə, etik davranışın yüksək standartı tərəfindən
tamamlanmış adekvat intelektual bacarıqlar və peşəkar biliklər daxildir.”
Direktorun təhsilinə və kvalifikasiyalarına gəldikdə, onun məzun dərəcəsi olmalıdır (ikinci dövr;
Magistratura pilləsi yaxud daha yüksək), xüsusilə də muzey kolleksiyaları və kadrların
hazırlanmasında və həmçinin, muzey sahəsində və muzeyin idarə edilməsində nəzərəçarpacaq
səlahiyyətləri, muzey yaxud bənzər özəl və ya dövlət institutlarında bir neçə il iş təcrübəsi
olmalıdır.
Bundan başqa, direktor akademik məsələlərdə son dərəcə peşəkar olmalıdır və həmin şəxsin
əvvəllər muzey kuratoru işləmiş olması arzu olunandır (İKOM, 2008).
İdarə Heyəti Şurası

•

Xüsusi Muxtariyyəti olan Dövlət Muzeylərinin İdarə Heyəti Şurası, Direktivlərə və Nazirliyin
digər aktlarına uyğun olaraq proqram və tədqiqat xətləri müəyyən edirlər. Xüsusilə də:
a) Elmi Komitənin və Auditorlar Şurasının razılığına əsasən muzeyin əsasnaməsini qəbul edirlər;
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b) Maliyyə uyğunluğunu və icranı təsdiq edərək Xidmətlər Nizamnaməsini, illik və çox-illik plan
qəbul edirlər;
c) büdcəni, müvafiq dəyişiklikləri, son balansı təsdiq edir;
d) muzey direktoru tərəfindən hazırlanmış inkişaf proqramlarına istinad edərək, xarici mənbələrdən
əldə edilən (outsorsinq) xidmətlərin yoxlanılması vasitələrini təsdiq edir və onların həyata
keçirilməsinə nəzarət edir;
e) muzey direktoru tərəfindən qaldırıla biləcək mövzularla bağlı rəy bildirir;
• İdarə Heyəti Şurası muzeyin Direktoru, Şuranın sədrindən, onun müavinindən, Təhsil Nazirliyi,
Tədqiqat Universiteti və İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılaraq Nazirlik tərəfindən
təyin edilmiş dörd üzvdən ibarətdir;
• Direktor istisna olmaqla, İdarə Heyətinin Üzvləri beş illik müddətinə təyin edilir və təkrarən
yalnız bir dəfə yenidən seçilə bilər. Şurada iştirak təzminatlara, əlamətlərə, müavinətlərə, hansısa
formada geri ödənişlərə hüquq vermir. Bu, eyni muzeyin başqa rəhbər orqanlarında iştirak ilə
uyğun deyil. Üzvlər muzeylə peşəkar əməkdaşlığın sahibi ola bilməz.
Elmi Komitə
•
a)
b)
c)
d)
e)
f)
•

Xüsusi muxtariyyəti olan Dövlət Muzeyinin Elmi Komitəsi Direktora elmi məsələlərlə bağlı
müşavirlik rolunu oynayır. Xüsusilə də:
Direktora və İdarə Heyəti Şurasına təkliflər bildirir;
illik və çox-illik proqramın hazırlanmasında Direktora dəstək olur;
muzeyin fəaliyyəti ilə bağlı illik hesabatlar hazırlayır;
İdarə Heyəti ilə məşvərət etdikdən sonra icarə siyasətlərini və sərgi planlarını yoxlayır və təsdiq
edir;
Muzeyin nəşriyyat layihələrini dəyərləndirir və təsdiq edir;
Muzeylərin statusu və statusunun dəyişdirilməsi barədə rəy bildirir.
Elmi Komitə sədr kimi fəaliyyət göstərən Direktordan, Nazirlik tərəfindən təyin edimiş bir
üzvdən, “Mədəni İrs və Landşaft” Milli Şurası tərəfindən təyin edilmiş bir üzvdən, Region
tərəfindən seçilmiş bir nəfərdən və muzeyin yerləşdiyi Bələdiyyə tərəfindən təyin edilmiş bir
nəfərdən ibarətdir. Komitə üzvləri, universitet professorları yaxud mədəni irsin qorunması və
təşviqi sahəsində akademik və peşəkar ixtisasları təsdiq edilmiş ekspertlərin arasından seçilir.

•

Direktor istisna olmaqla, İdarə Heyətinin Üzvləri beş illik müddətinə təyin edilir və təkrarən
yalnız bir dəfə yenidən seçilə bilər. Şurada iştirak təzminatlara, əlamətlərə, müavinətlərə, hansısa
formada geri ödənişlərə hüquq vermir. Bu, eyni muzeyin başqa rəhbər orqanlarında iştirak ilə
uyğun deyil. Üzvlər muzeylə peşəkar əməkdaşlığın sahibi ola bilməz.
Auditorlar Şurası

•

Xüsusi muxtariyyəti olan Dövlət Muzeylərinin Auditorlar Şurası muzeylərin mühasibatlığını
yoxlayır. Xüsusilə də, bu şura mühasibat qeydlərinin müvafiq qaydada saxlanılmasına,
əməliyyatların qaydasında aparılmasına və muzeyin maliyyə vəziyyətinə nəzarət edir.
Auditorlar Şurasına sədrlik İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi və iki müavin üzv
tərəfindən edilir. Peşəkarlar arasından seçilmiş və auditorların reyestrində qeydiyyatda olan bu
üzvlər, üç illik müddətə təyin edilirlər.
Audiorlar Şurasının üzvləri mükafatlandırılma hüququna malikdirlər. Üzvlər muzeylə peşəkar
əməkdaşlığın sahibi ola bilməz.

•
•
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3.5.2.2 Bölgələr üzrə Muzey Şəbəkələri
Şəbəkələr Baş Müdirliklərin mərkəzdən kənardakı quruluşlarıdır və muzey sistemlərini regional
səviyyədə koordinasiya və təşviq edirlər, kompleks xidmətlərin yaradılmasına təkan verirlər,
keyfiyyətin standartlaşdırılmış səviyyələrinə zəmanət verirlər.
İctimai İstifadə
Onlar ictimai istifadəyə və bütün region üzrə olan, Dövlət tərəfindən təyin və idarə edilən
institutların və mədəni yerlərin inkişafına zəmanət verirlər.
Onların işi öz yurisdiksiyaları altında olan muzeylər üçün strategiyaları və ümumi inkişaf
məqsədlərini təyin etməkdir və mədəni irsdən ən yaxşı istifadə formasını təmin etməkdir.
İnteqrasiya edilmiş muzey sistemi
Yurisdiksiya sahəsində paylaşılan strategiyaları və inkişaf məqsədlərini təyin edirlər.
Onlar region ərazisində olan milli muzey sisteminin idarəetməsini, inkişafını, kommunikasiyasını
və təşviqini əhatə edən bütün fəaliyyətləri koordinasiya edirlər.
Mədəniyyət marşrutları
Mədəni istifadə yollarını və mədəni turizm marşrutlarını təşviq edirlər.

3.5.2.3 Büdcənin təşkil edilməsinin strukturu
İtaliyada büdcənin planlaşdırılması qərarın qəbul edilməsinin muxtariyyətindən və həmçinin,
idarəetmə quruluşundan və əməliyyat mühitindən asılıdır.
Hətta muzeyin inkişaf büdcəsi onun quruluşunu əsaslı dərəcədə dəyişə biləcək müxətlif faktorlar
tərəfindən təsirlənir. Xüsusi əhəmiyyət verilən meyarlar: sahibin statusu (dövlət, özəl, qarışıq),
fiziki binanın növü (qədim, müasir, seçilən, çox funksiyalı), ölçüsü (iri, orta, kiçik) və yerləşdiyi
yer (açıq yaxud qapalı yerdə), kolleksiyaların təbiəti, tipologiyası, ardıcıllığı, idarəetmə
prosedurları (müstəqil yaxud müstəqil olmayan), əsas missiyası, həm toplanma ərazisini və həm
də ziyarətçi axınını proqnoz edən, alternativ iqtisadi mənbələri təyin edən ərazi yerləşməsi. Bu
faktorlar, əməliyyat büdcəsi çərçivəsində və həmçinin, aktivlər və öhdəliklər barədə hesabatda
gəlir və məsrəf məsələlərinin kəmiyyət və keyfiyyət təsirlərinin əsaslı dərəcədə dəyişməsinə
gətirib çıxarır.
Ona görə də, muzeyin bütün mümkün reallıqlarını göstərərək kifayət qədər qənaətbəxş olan
elementlərlə və öncədən təyin edilmiş faizlərlə ilkin standart formada büdcə işləyib hazırlamaq,
konkret olmaq və nəzəri yanaşmamaq asan deyil.
Hər halda, bir sxem təkli edilir və bu sxemdə hipotetik muzey institutunun əsaslı gəlir və məsrəf
elementləri sintetik olaraq təqdim edilir. Xüsusuilə də gəlirlərə gəldikdə, maliyyələşmənin çoxlu
sayda ənənəvi mənbələri ilə yanaşı başqa bir element də vardır: “digər gəlirlər”.
Məsrəfləri təyin edən gəlir elementlərinə gəldikdə isə, funksiyaların yerinə yetirilməsinə, tədqiqat
və əmliyyat fəaliyyətinə, ictimai istifadə və ictimai xidmətlərə və uzun müddətli sərmayə dair
elementlər ayırd edilib və həmcins formada birləşdiriliblər.
Hər elementin faizi yuxarıda adı çəkilmiş müxtəliflikləri tarazlaşdırılan əməliyyatlar nəticəsində
bəlli olacaq və muzeyin Müdirliyinin cavabdehliyi altında olacaq.
Muzey institutlarının maliyyə hesabatları üçün əsas sxem:
Gəlir
a) Öz hesabına maliyyələşmə
- girişə görə ödənişlər, abunə haqları;
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ziyarətçilərin könüllü töhfələri və muzeyə birləşmə formaları;
birbaşa idarə edilən satışdan və qida və iaşə xidmətlərindən gəlir;
kafedə, qida və iaşə sahəsində, kitab dükanlarında lizenziyalı xidmətə görə ödənişlər;
resepşn xidmətlərinə görə gəlir (qarderob, bələdçi ilə turlar);
foto reproduksiyalara, nəşrlərə, ticarətə, və s. hüquqlara görə ödəniş;
icarəyə görə ödəniş;
ianə vəsaitlərinin maliyyə idarəçiliyi;
üçuncü şəxslərə xidmət (tədqiqat və məşvərət xidmətləri);
digər növ gəlirlər.
b) Xarici mənbədən Maliyyələşmə
birbaşa olaraq sahibkar, səlahiyyətli inzibati orqan yaxud digər qurumlar tərəfindən yaradılan
qiymət və xidmətlər;
digər dövlət köçürmələri;
növbədənkənar töhfələr və özəl qurumlar tərəfindən edilmiş ianələr;
ianələr;
sponsorluqlar;
paylaşımlar.
Məsrəflər
a) Funksiyalar
işçi heyəti;
kommunal xidmətlər, çatdırılmalar, təmizlik, idarəetmə, bina və obyektlərə adi və növbədənkənar
texniki xidmət, davamlı xidmətlərin təminatı (sığorta ödənişləri, və s.);
inzibati və əməliyyatların idarə edilməsi.
b) Kolleksiyaların idarə edilməsi
inventarın qeydiyyatı, artefaktların sənədləşdirilməsi və kataloqlaşdırılması;
kolleksiya və binaların bərpası (əgər qədimdirsə);
analitik və elmi tədqiqat, nəşrlər.
c) İctimaiyyətə xidmət
sərgilər;
konfranslar;
təhsil fəaliyyəti;
kolleksiyalara və regiona aid mədəni təşəbbüslər.
d) Sərmayələr və növbədənkənar texniki xidmət
kolleksiyaların böyüdülməsi və inkişafı (satış, qazıntı işləri, uzun mddətli depozitlər, və s.);
təşviqat planları;
texnoloji nizamlamalar.
Aktivlərin və öhdəliklərin hesabatına gəldikdə isə, inventarlaşdırma daşınmaz və daşınan
artefaktların bazar qiymətlərinə əsasən tədricən yenilənən iqtisadi dəyərini bəyan etməlidir.
Qiymətləndirmə, hər bir artefakta dair olmalıdır və unitar kolleksiyalar zamanı ümumi qiymət
əks edilməlidir. Bu qiymətləndirmə, qanunvericilik tələblərini qarşılamaqdan başqa oğurluq,
zədə, və s. hallarda təzminat üçün sığorta müqavilələrinin təmin edilməsi üçün mühümdür.
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3.5.3 Özəl sektor nümunələri ilə əməkdaşlıq üçün hüquqi prosedurlar: ianələrin qəbul
edilməsi imkanı, iqtisadi dəyərin arıtırılması təşəbbüslərinin həyata keçirilməsi
3.5.3.1 İanələrin qəbul edilməsi imkanları
Anqlo-Sakson ölkələrində himayə təşəbbüsü bir əsrdən çox müddətdir ki geniş yayılsa da,
İtaliyada və Avropanın qitə hissəsində mədəni maliyyələmənin bu yeni forması hələ təzəlikcə
kəşf edilib. Himayəyə qarşı bu maraq bir neçə səbəbdən dolayı yaranmışdır: məhz ianələr
sayəsində dövlətin mədəni sektora maliyyələşməsini azaltmaq niyyəti mövcuddur.
Mühüm mədəni yaxud incəsənət fəaliyyətləri ilə bağlı himayə təşəbbüsünü (dövlət, özəl, əsasən
qeyri-kommersiya təşkilatları) təşviq etmək və dəstəkləmək məqsədilə əsas vasitə kimi vergi
güzəştləri tətbiq edilir.
Dövlət və qeyri-dövlət muzeylərinin çoxu, incəsənət əsərləri şəklində ianələri qanunla
tənzimlənən formada qəbul edirlər.
Mədəni İrs və Landşaft barədə Məcəllənin 120-ci maddəsində, mədəni irsə sponsorluq edilməsi
mövzusu barədə aydın açıqlama verilir.
Mədəni irsin qorunması yaxud gücləndirilməsi istiqamətində təşəbbüslərin planlaşdırılması
yaxud həyata keçirilməsi üçün təmin edilən mədəniyyət artefaktlarına və ya artefaktlara yaxud
xidmətlərə sponsorluq, hansısa töhfə kimi müəyyən edilir və təminatçının adını, brendini,
təsvirini, fəaliyyətini yaxud məhsulunu təşviq etmək məqsədinə xidmət edir. Nazirlik, Regional
Səlahiyyətli orqan, digər yerli dövlət qurumu və dövlət yaxud özəl qeyri-kommersiya
müəssisələri tərəfindən irəli sürülən təşəbbüslər həmçinin sahib olduqları artefaktlarla bağlı özəl
qurumlar tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslər sponsorluğun mövzusu ola bilər.
Dövlətin funksiyasının qoruma olmasına baxmayaraq, o həm də sponsorluq təşəbbüslərinin
mədəni irs üçün zərərli olmamasına nəzarət edir. Həmçinin təşəbbüsün ünsiyyət ehtiyaclarının,
qorunmalı yaxud gücləndirilməli olan artefaktların tarixi və incəsənət cəhətləri, görünüşü və
dekorasiyası ilə uyğunluğunu yoxlamaq vacibdir. Bu, bütün inzibati və texniki cəhətləri
tənzimləyən sponsorluq müqaviləsilə həyata keçirilir.
Bu yaxınlarda, mədəniyyəti dəstəkləmək üçün verilən ianələri stimullaşdırmaq məqsədilə vergi
güzəştlərindən bəhs edən 2014-cü il 29 avqust tarixli 106 saylı xüsusi qanun qəbul edildi:
İncəsənət Bonusu (1-ci maddə).
İncəsənət bonusu, mədəniyyəti xeyriyyə ianələri ilə dəstəkləyən və dövlət mədəni irsi üçün
xeyriyyə töhvələrinin 65%-ni təmin edən fərdlər yaxud şirkətlər üçün vergi rejimdir.
Vergi imtiyazları üzrə İncəsənət bonusu, İtaliya mədəni irsinin qorunmasında və gələcək nəsillərə
ötürülməsində iştirak etmək istəyən fərdlərə, qeyri-kommersiya təşkilatlarına və iş dünyasının
nümayəndələrinə verilir.
Xeyriyyə ianələri aşağıdakılar üçün verilə bilər:
•
•
•

dövlətin mədəni işlərinə (məs., abidələr, tarixi binalar, incəsənət əsərləri) qulluq, onların
qorunması və bərpası;
dövlətin mədəni institutlarının (məs., muzeylər, kitabxanalar, arxivlər, arxeoloji ərazilər və
parklar), opera/simfoniya fondlarının və ənənəvi teatrların dəstəklənməsi;
ifa sənətinə həsr olunmuş dövlət institutların obyektlərinin təsis edilməsi, bərpası və
təkmilləşdirilməsi.
Donor hansı mədəni nümunəyə töhfə verəcəyini müəyyənləşdirdikdən sonra, pulların
köçürülməsilə bağlı (bank, poçt idarəsi, debit yaxud kredit kartları yaxud bank çekləri vasitəsilə)
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təfsilatlar barədə razılaşmaq üçün sahibkar yaxud ALES (Mədəni İrs, Mdəniyyət Fəaliyyəti və
Turizm Nazirliyini yerli cəmiyyəti) ilə əlaqə yarada bilər və vergi imtiyazlarından yararlanmaq
üçün İncəsənət bonusu sazişini əldə edə bilər.
Əgər donor öz töhvəsi ilə dəstək olmaq istədiyi mədəni nümunəni seçməyibsə o,
www.artbonus.gov.it elektron səhifəsində çap edilmiş layihələrin siyahısını nəzərdən keçirə bilər
(mümkün olduqda, daxil edilməmiş digər mədəni nümunələr üzrə öz təkliflərini verə bilərlər)
yaxud öz regionlarında yaxud şəhərlərində dövlət institutlarının/mədəni təşkilatlarının elektron
səhifəsini nəzərdən keçirə bilər və dəstəkləyə biləcəkləri mədəni işləri seçə bilərlər.
İanələri alan tərəf www.artbonus.gov.it elektron səhifəsində qeydiyyatdan keçə bilər və öz
mədəni işlərinin dəstək alması üçün onu "ekrana yerləşdirə bilər"; aldıqları ianənin məbləğini və
onu necə istifadə etdiyini, elektron səhifədə və özlərinin korporativ səhifəsində dərc edə bilərlər.
Digər tərəfdən, İncəsənət bonusu donorları elektron səhifədə qeydiyyatdan keçib, töhfənin
alınması barədə məlumatı yükləyə bilərlər və İtaliyanın mədəni irsinin xilası üçün köməklik
göstərən töhfə verənlər siyahısına öz adlarını əlavə edə bilərlər.

3.5.3.2 Xarici mənbə tərəfindən təmin edilən (outsorsinq) xidmətlər
Mədəni İrs Məcəlləsi mədəniyyət ərazilərində ictimai xidmətlərin mümkün variantlarını (117-ci
maddə) və idarəetməsini (115-ci maddə) təyin edir.
İctimai xidmətlərə geniş çeşiddə qonaqçılıq xidmətləri və təhsil proqramları daxildir və bunlar,
mədəni irsin təşviqində və mədəni məlumatlılığın yüksəldilməsində mühüm rol oynayırlar.
•

Xidmətlərə daxildir:
kataloqların, broşurların, audio-vizual materialların, mədəni irs reproduksiyalarının redaktə
edilməsi və satışı (muzey mağazaları və onlayn satış üçün);

•

reproduksiyaların çapı və kitabxanaların ünvanlı krediti ilə bağlı kitabxana və arxiv irsi
xidmətləri;

•

muzey diskoqrafiyasının, slayd katriclərinin və kitabxanaların toplanması;

•

satış məntəqələrinin idarə edilməsi və mədəni irs reproduksiyalarının kommersiya məqsədli
istifadəsi;

•

onlayn xidmətlər də daxil olmaqla bilet satışı;

•

sərgilərin, mədəni tədbirlərin və təşviqi təşəbbüslərin təşkil eilməsi;

•

uşaqlar üçün kömək və əyləncə də daxil olmaqla qonaqçılıq xidmətləri, məlumat xidmətləri,
bələdçi ilə turlar, didaktik kömək və görüş mərkəzləri;

•

qida və iaşə xidmətləri (kafelər, restoranlar) və qarderob xidmətləri.

•

Outsorsinqin məqsədləri arasında aşağıdakılar mövcuddur:
nazirlik aktları əsasında təyin edilmiş təşkilati təlimatlara hörmət, təklifin rasionalizasiyası;

•

maksimum səviyyədə inteqrasiya;

•

idarəetmənin iqtisadi baxımdan zəifliyinin və parçalanmasının qarşısının alınması;
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•

xidmət saatlarında ziyrətçilərin sayı, səlahiyyətli qurumlar tərəfindən sərmayə müraciətləri,
qeyri-dövlət muzeylərinin inteqrasiyalı idarəetməsini genişləndirmək üçün icazənin verilməsi də
daxil olmaqla adekvat inzibati ölçülərin götürülməsi;

•

digər regional və yerli muzey institutları ilə mümkün ola biləcək əməkdaşlığın qurulması,
kompleks idarəetmənin inteqrasiyalı modeli üçün stimulverici materialların yaradılması;

•

iqtisadi və maliyyə baxımından uyğunluğu Nazirlik ilə təyin etdikdən və səlahiyyətli mərkəzi
orqanlar tərəindən təsdiq aldıqdan sonra kompleks idarəetməni başlatmaq üçün birbaşa dəstək
formalarının istifadə edilməsi (4-cü maddə, c 2).
Bu xidmətlərin əsaslı əhəmiyyəti ictimai xidmətlərin xarici mənbədən əldə edilməsinə
başlanmasına dair təlimatları dərc etməsilə 2009-cu ildən bəri Nazirliyin diqqət mərkəzində olan
mədəni irsin gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin fəallaşdırılmasından ibarətdir.
Eynilə, 2010-cu ildə Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi nizamnamədə baş
vermiş dəyişikliklərlə bağlı bəzi cəhətlərin işlənib hazırlanması məqsədilə, göstərişlərə əlavə və
yeniliklərin edərək, işlənmiş hazırlanmış sənəd tərtib etdi.
Məcəllənin 115-ci maddəsində qeyd edilmiş muzey xidmətləri birbaşa yaxud dolayı yolla idarə
edilə bilər. İki model arasında seçim, cəlb edilmiş institutların seçimindən asılıdır. Outsorsinq
xidmətləri, müsabiqə prosesilə seçilmiş biznesə etibar edilə bilər.
Fərman mədəni əhəmiyyət kəsb edən ərazilərin təyin edilməsi və qorunmasında, xidmətlərin
təşkilatında və tənzimlənməsində, mədəniyyət ərazilərinin fəaliyyətinə nəzarət etməkdə dövlətə
güclü rol təmin edir. Bundan başqa, bu fərman layihənin başlanması vasitəsilə onun ilkin
layihəsinin hazırlanmasına dair özəl qurumlarla əməkdaşlıq imkanını təmin edir. Həqiqətən də,
fərman elə fəaliyyət göstərir ki, özəl qurumlar yuxarıda adı çəkilmiş fəaliyyət növlərinin
təşkilində və idarə edilməsində öz üzərilərinə rol götürə bilərlər.

3.6 Kitabxana və əlaqədar məlumat təminatı bazalarının müasirləşdirilməsi
3.6.1 İnstitusional hüquqi çərçivə
İtaliya kitabxanaları sistemi incəsənət və mədəniyyət barədə məxsusi sübutlar toplusu ilə birgə,
əsrlər boyunca çoxlu sayda müxtəlif Dövlətlərə bölünmüş və siyasi birliyinin son nailiyyətini
1860-cı ildə əldə etmiş İtaliya yarımadasının tarixini geniş şəkildə əks etdirir.
İtaliya kitabxana fondlarının formalaşması monastırlardakı “scriptoria” kimi tanınan əlyazma
otaqlarından başlamış, İntibah Məhkəmələrində humanistlərin işləri ilə davam etmiş və Milli
Birliyə qədər birləşmişdir. Post-unitar siyasi sinif, unitar “köklərin” daşıyıcısı kimi mədəni irsi
gücləndirdi və əsas kitabxanaların kolleksiyaları bu ümumi mədəniyyəti əks etdirirdi: beləliklə
də, İtaliyaya xas bir cəhət kimi, bir çox kitabxanalara Milli titulu verildi.
Milli əhəmiyyət kəsb edən tapşırıqları faktiki olaraq icra edən Florensiya Mərkəzi Milli
Kitabxanası və Roma Mərkəzi Milli Kitabxanası, “Milli Kitabxana” ifadəsinin müasir mənasına
cavab verir (bax http://www.ifla.org/national-libraries). Bir daha qeyd edilməlidir ki, qeyri-adi
formada iki mərkəzi kitabxana institutunun saxlanılması tarixə əsaslanır: Florensiya Kitabxanası
1861-ci ildə təsis edilmişdir və 1869-cu ildən bəri milli əsaslarda, hüquqi depozitlərin surətlərini
əldə etmək hüququna malikdir; lakin, İtaliya Dövləti Romanı tamamilə fəth etdikdən (1870) və
onu öz paytaxtı etdikdən sonra, siyasi sinif Romada iri Mərkəzi Kitabxananın təsis edilməsini
istədi.
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İtaliya Respublikasının Konstitusiyasının 9-cu maddəsində bildirilir: "Respublika mədəni
inkişafı, elmi və texniki tədqiqatı təşviq edir. O, Xalqın təbii landşaftını, tarixi və incəsənət irsini
mühafizə edir".
İtaliya qanunvericiliyində məxsusi olaraq kitabxanalara həsr edilmiş hansısa orqanik qanun
yoxdur. Ayrıca şərtlər Hüquqi Depozit, Müəlliflik Hüquqları, Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti
və Turizm Nazirliyinin təşkili kimi məsələləri tənzimləyir (aşağıda bax).
Kitabxana materiallarının, “mədəni irsin” daha geniş kateqoriyası çərçivəsində qorunması və
təşviqi 01/22/2004 saylı qanunvericilik fərmanının, 42-ci maddəsi ilə (Mədəni İrs və Təbii
Landşaft haqqında Məcəllə) tənzimlənir. 1-ci maddə, c. 2-3, Dövlət və Yerli Səlahiyyətli
Qurumlara istinad edir: "Mədəni irsin qorunması və təşviqi, Milli icmanın xatirəsini və onun
ərazilərini saxlamaq və mədəniyyətin inkişafını təşviq etmək üçün birləşir. Dövlət, Regionlar,
Paytaxt şəhərləri, Əyalətlər və Bələdiyyələr mədəni irsin konservasiyasını təmin edir və
dəstəkləyir və ictimaiyyətin ondan istifadəsini, onu dəyərləndirməsini təşviq edir".
Konstitusiyanın 117-ci maddəsinə əsasən, Regional muxtariyyətin yetmişinci illərdə bir qədər gec
tətbiqi nəticəsində, bir çox Regionlar yerli kitabxana xidmətlərinə dair özlərinin yerli qanunlarını
dərc etmişdilər: 08/06/2015 saylı sonuncu Qanun, 125-ci maddə (yerli səlahiyətli qurumlarla
bağlı təcili şərtlərə dair 2015-ci il 19 iyun tarixli Qanun-Fərmanın, 78-ci maddə, dəyişiklərlə
Qanuna çevrilməsi), qeyri-Dövlət kitabxana irsinin Dövlət tərəfindən qorunmasına aiddir).
Hal-hazırda, Anagrafe delle biblioteche italiane (http://anagrafe.iccu.sbn.it/opencms/opencms/)
mənbəyində qeyd edilən İtaliya kitabxanalarının sayı 13,700 təşkil edir; onların arasında, 46
kitabxana Mədəni İrs və Trizm Nazirliyinə məxsus Dövlət kitabxanalarıdır; 7,109 kitabxana yerli
Səlahiyətli orqanlara (Regionlar, Əyalətlər, Bələdiyyələr) aiddir; 2,613 kitabxana Dövlət
Universitetlərinə aiddir; 1,581 kitabxana isə dini institutlarındır. Qalan kitabxanalar dövlət və
özəl institutlara məxsusdur.

3.6.2 Mədəni İrs və Turizm Nazirliyi və Dövlət kitabxanaları
Əsası 1975-ci ildə qoyulmuş Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyyəti və Turizm Nazirliyi (Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo), son olaraq Nazirlər Şurası Sədrinin 171 saylı,
08/29/2014 tarixli Fərmanı ilə yenidən təşkil olunmuşdur (2014-cü il 23 iyun tarixli 89 saylı
dəyişiklərlə dəyişdirilmiş, 2014-cü il 24 aprel tarixli 66 saylı fərman-qanunun 16-cı maddəsinin
4-cü paraqrafına əsasən…, Mədəni İrs Nazirliyinin Təşkil olunması Qaydaları).
Nazirliyin mərkəzi inzibati idarəsi Mədəni İrsin fərqli tipologiyaları ilə əlaqədar olaraq 12 Baş
Ofisə bölünüb (Arxeologiya, İncəsənət, Arxivlər, Kitabxanalar…, və Təşkilat və Büdcənin
qurulması). Baş Ofis Kitabxanaları və Mədəni İnstitutlar (DGBIC) kitabxanalar, biblioqrafiyalar
və kitabxana xidmətləri, mədəni institutlar, kitabların və oxunun təşviqi, müəlliflik hüquqları
kimi funksiyaları yerin yetirir (bax Nazirlər Şurası Sədrinin 171 saylı, 08/29/2014 tarixli
Fərmanının 22-ci maddəsi). Həm Florensiyanın Mərkəzi Milli Kitabxanası (BNCF) və və həm də
Romanın Mərkəzi Milli Kitabxanası (BNCR), Kitabxanların və Mədəniyyət İnstitutlarının
Məsələləri üzrə Baş İdarənin (DGBIC) tərkibinə keçdi. Həmçinin, Kitab və oxu Mərkəzi
(CEPELL) və həmçinin digər Dövlət ictimai kitabxanaları da bura daxil edildi.
İtaliya Kitabxanalarının Kataloq İttifaqı üzrə Mərkəzi İnstitutu (ICCU), Nazirliyin mərkəzi
institutudur (bax Nazirlər Şurası Sədrinin 171 saylı, 08/29/2014 tarixli Fərmanının 30-cu
maddəsi). Bu Mərkəzi İnstitut, İtaliya Kitabxanalarının kataloqunu, kitabxanalar arası krediti və
sənəd çardırılmasını idarə edir; bu, əlyazmaların köçürülməsinə, 16-cı əsr İtaliya nəşrlərinə və
ümummilli kitabxanalara görə məsuliyyət daşıyır; bu, kataloqlaşdırma və elektronlaşdırma ilə
bağlı standartlar və təlimatlar işləyib hazırlayır (aşağıda bax).
Florensiyanın Mərkəzi Milli Kitabxanası, Romanın Mərkəzi Milli Kitabxanası və Kitab və oxu
Mərkəzi xüsusi muxtariyyəti olan institutlardır (bax Nazirlər Şurası Sədrinin 171 saylı,
08/29/2014 tarixli Fərmanının 30-cu maddəsi). Florensiyanın Mərkəzi Milli Kitabxanası,
Romanın Mərkəzi Milli Kitabxanası ümummilli səviyyədə hüquqi deposit surətləri alır və onların
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əsas missiyası İtaliyada nəşr edilən hər bir şeyi toplamaq və sənədləşdirməkdir. Kitab və oxu
Mərkəzi İtaliyada kitabların və oxunun yayılması üçün siyasətlər həyata keçirir və kitabları,
İtaliya mədəniyyətini xaricdə təşviq edir.
46 Dövlət Kitabxanası Nazirliyin periferik orqanlarıdır (bax Nazirlər Şurası Sədrinin 171 saylı,
08/29/2014 tarixli Fərmanının 31-ci maddəsi). Respublika Prezidentinin 417 saylı 05/07/1995
tarixli Fərmanı (Dövlət ictimai kitabxanaları barədə Qaydalar), bu kitabxanaları sadalayır,
onların tapşırıqlarını müəyyən edir və təmin edilməli olduqları vasitələri bildirir.
Qeyd: Dövlətin ictimai kitabxanaları bu ifadənin hazırki mənasına tam olaraq uyğun gəlmir:
“Dövlət kitabxanası, ya yerli, ya regional ya da milli dövlət yaxud icma təşkilatının başqa forması
vasitəsilə müəyyən icma tərəfindən təsis edilmiş, dəstəklənən və maliyyələşən təşkilatdır. Bu,
müxtəlif mənbələr və xidmətlər vasitəsilə biliyin, məlumatın və təsəvvürün nəticəsi olan işlərin
əldə edilməsini mümkün edir və irqindən, milliyyətindən, yaşından, cinsindən, dinindən,
dilindən, fiziki imkanlarından, iqtisadi və məşğulluq statusundan və təhsil səviyyəsindən asılı
olmayaraq icmanın bütün üzvləri üçün bərabər şəkildə əlçatandır” (Dövlət Kitabxana Xidməti:
IFLA/YUNESKO İnkişafla bağlı Göstərişlər, Filip Gill tərəfindən nəşr edilib, Münxen: KG Saur,
2001, p. 1).
46 Dövlət kitabxanasının ictimai adlandırılmasına səbəb kütləyə və icmanın irsinə açıq olmasıdır;
baxmayaraq ki, onlar ictimai kitabxana profilinə xas xidmətlərin tam spektrini təmin etmirlər. Ən
başlıcası da, onların missiyası güclü şəkildə öz tarixi fondlarının qorunmasına və təbliğatına
yönəlmişdir. Əlavə olaraq, onlar bir növün tələblərinə cavab vermirlər: öz kolleksiyalarının
xüsusi mühümlüyü və təmsilçiliyi üçün onların arasında misal üçün, bəzi Universitet
kitabxanaları, həmçinin Milli Abidələrə aid olan kitabxanalar qeydə alınıb.
Dövlət ictimai kitabxanaları tərəfindən saxlanılan sənəd irsi təxminən 40 milyon əlyazma
surətindən, ilk çap olunmuş kitablardan, çap materiallarından, qəzet və jurnallardan, musiqi
nəşriyyatlarından, nadir xəritə kolleksiyalarından, qravüra və çertyojlardan ibarətdir. Qiyməti
olmayan xəzinə nümunələri arasından bir neçəsini misal çəkmək olar: Florensiyadakı Lavrentiy
Kitabxanasında saxlanılan yeddinci əsrə aid əlyazma olan Amitananın Bibliyası (Amiatina Bible);
İntibah dövrü miniatürünün şah əsəri olan Borso d'Estenin Bibliyası (Bible of Borso d'Este) və
Amerikanın kəşfindən dərhal sonra çəkilmiş ilk xəritə, onların hər ikisi Modenadakı Estense
Kitabxanasında saxlanılır; Turindəki Kral Kitabxanasında saxlanılan Quşların Uçuşuna dair
Məcəllə və Leonardo da Vinçinin Öz portreti.

3.6.3 Yerli hakimiyyət orqanlarına aid kitabxanalar
Yerli hakimiyyət orqanlarına aid 7,000-dən çox kitabxanaya həm mühüm əhəmiyyət kəsb edən
institutlar və həm də daha kiçik kitabxanalar və hətta bir nəfərdən ibarət kitabxana modelləri
daxildir. Əksər hallarda onların missiyası IFLA/YUNESKO tərəfindən təyin edilmiş Göstərişlərə
əsasən, ictimai kitabxanaların missiyasına uyğun gəlir (yuxarıda bax). Bu kitabxanaların çoxu
Respublika Prezidentinin 3 saylı 01/14/1972 tarixli Fərmanına (Təhsilə dəstək sahəsində inzibati
funksiyaların və Yerli Hakimiyyət Orqanlarının Muzey və Kitabxanalarının adi Dövlət
Regionlarına ötürülməsi) və Respublika Prezidentinin 616 saylı 02/24/1977 tarixli Fərmanına
əsasən (Səlahiyyətin 382 saylı 07/22/1975 tarixli qanunla tətbiqi) yetmişinci illərdə funksiyaların
Regionlara ötürülməsindən sonra təsis edilmişdir; daha sonra onlar böyük siyasi maraqdan və
ümumi təkrar təşkilatdan faydalandılar.
Hazırda, ümumi beynəlxalq təmayüllərə cavab verərək və İtaliyanın peşəkar ədəbiyyatçılarının
bəzi təklifləri sayəsində, peşəkar icma bu mövzuları geniş şəkildə müzakirə edir: ictimai
kitabxanaları görüş yerləri kimi tərtib etmək, insanlar və kitablar arasında əlaqəni təbliğ edən
mühitləri alqışlamaq (hələiki yalnız bu deyil), ictimai kitabxanaların sosial funksiyasını “bilik
meydanları” və “mədəniyyətin rifahı” kimi yenidən nəzərdən keçirmək (Antonella Aqnoli).
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Son tədqiqatlara əsasən, yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən təklif edilən əsas xidmətlər
bunlardır (say sırası ilə): kredit, təhsil, internetdən istifadə, təsil ilə bağlı tədqiqat, məşvərət,
mədəni fəaliyyətlər və emalatxana, qəzetlətin oxunması, sosiallaşma (Indagine statistica sulle
biblioteche pubbliche degli enti territoriali italiani, Kitab və oxu Mərkəzi (CEPELL) və İtaliya
Kitabxana Assosiasiyası tərəfindən təşviq edilib və İtaliya Milli Statistika Komitəsi (İSTAT) və
İtaliyanın Milli İcmalar Assosiasiyası (ANCİ) tərəfindən həyata keçirilib.
Yerli hakimiyyət orqanlarına aid kitabxanaların hakim təşkilat forması Kitabxana Sistemləri
vasitəsilə həyata keçirilir (regional, əyalət, bələdiyyə): getdikcə daha çox institut, öz xidmətlərini
optimallaşdırmaq üçün sistem vasitəsilə çalışırlar və yerli kitabxana şəbəkələri yaradırlar. Bütün
İtaliya boyunca 205 ictimai kitabxana şəbəkəsi var; kitabxanaların təxminən 80%-i bu şəbəkələrə
qoşulur. Bu şəbəkələrin yaradıldığı hüquqi forma Konvensiya modelidir və onun ardınca
Konsorsium yaxud Fond modeli gəlir.
Şəbəkələr miqyaslı iqtisadiyyatlar qurmaq iqtidarındadır; əsas koordinasiyalı fəaliyyətlər vahid
kataloqun, mərkəzləşdirilmiş kataloqun, satışın (koordinasiya edilən və/yaxud mərkəzləşdirilmiş)
idarə edilməsi, elektron kitabxanaların yaradılması, kolleksiyaların yenidən nəzərdən
keçirilməsidir. Şəbəkələr həmçinin kitabxanaçılıq işi üzrə məsləhət xidməti, kitabxanaçılar üçün
hazırlıq kursları, texnoloji və məlumat xidmətləri, mədəni xidmətlər və fəaliyyətlər təklif edir.
İnkişaf etməkdə olan xidmətlər həmçinin marketinq və maliyə vasitələrinin toplanmasıdır.

3.6.3.1 Biblioqrafik göstəricilər sistemi
Italiyanın digər Regionları kimi, Pyemont Regionu da kitabxanalarla bağlı qanuna malikdir
(№78/1978) və bu qanun bütün təşkilatı idarə edir. Qanun dövlət kitabxanalarının missiyasını
tərtib edir: məlumatı yaymaq və mədəni inkişafı təşviq etmək, vətəndaşların demokratik təhsilinin
inkişafına töhfə vermək, təhsil hüququnun həyata keçirilməsi, kitabxana materiallarının
qorunmasını və əlçatan olmasını təmin etmək, yerli səviyyədə maraq kəsb edən işlərin alınması
vasitəsilə aktivləri artırmaq.
Turindəki
dövlət
kitabxanaları
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/index/index.shtml, yüksək dərəcədə xidmətə
yönəlmiş olan bir sistem nümunəsidir. Bu şəbəkəyə Mərkəzi Şəhər Kitabxanası, 16 yerli
kitabxana, həbs mərkəzlərində yerləşən iki kitabxana (biri azyaşlılar üçün olan), musiqi
kitabxanası və “oxu bağı” daxildir. Sistemin idarə edilməsinə görə məsuliyyət icraçı şəxsə həvalə
edilir və ona, spesifik sahələri (Mütəmadi Nəşrlər, Yerli Tədqiqatlar, Əlyazmalar və Nadir Bölmə,
Gözdən Əlillər üçün Xidmətlər) koordinasiya edən baş kitabxanaçılar kömək edir (Audio-kitablar
Kataloqunun əlçatan olmasını təmin edir).
Tarixi 1869-cu ilə gedən Mərkəzi Şəhər Kitabxanası 500,000-dən çox sayda sənədlə təmin edilir
və bunların sırasında antik və müasir əlyazmalar, ilk çap olan kitablar və onaltıncı əsrə aid nəşrlər
var: onların seçimi onlayn şəkildə göstərilib. Oxu zalları açıq rəflərdə təxminən 9,500 müvaiq
kitab təklif edir. Mütəmadi nəşrlər səkkizinci əsrdən başlayaraq indiki dövrümüzə qədər 3,000
çox adda nəşr təqdim edir. Mütəmadi Nəşrlər Bölməsi, Milli Kitabxana Xidmətinin silsilə
kataloqlaşdırmasına görə cavabdehdir və ayrıca nəşrlərin idarəetməsi koordinasiya edilir: yerli
kitabxanalar yalnız cari ilin nəşrini saxlayır və əvvəlki kolleksiyaların saxlanılması isə Mərkəzi
Kitabxanaya həvalə edilir. İstifadəçilər həmçinin, son silsilə materialların ayrıca nəşrlərini götürə
bilər (Qeyd: müxtəlif növ tədqiqatları əks etdirən və ona görə də bir dəfə ərzində birdən çox
istiadəçi üçün maraqlı olan silsilə nəşrlər adətən kreditdən çıxarılır.
Yerli Araşdırma kolleksiyalarının işlənib hazırlanmasına xüsusi qayğı ilə yanaşılır – bu, İtaliya
kitabxanalarında xüsusilə dərin kök salmış bir ənənədir – şəhərə və onun ərazilərinə aidiyyatı
olan «efimerik" məlumatları kolleksiya etməklə (proqramlar, dəvətnamələr, broşürlər...) və oxu
təklifləri və biblioqrafik sərgilər hazırlamaqla.
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Onlayn kataloq istifadəçiyə imkan verir ki, sistemin bütün yerlərində və kredit nöqtələrində olan
və həmçinin Turin Şəhərinin Tarixi Arxivində toplanmış işləri axtarıb tapa bilsin. İstifadəçi
istifadəçi adı və parol vasitəsilə kataloqa daxil olduğu zaman kreditlərin yenilənməsini, təkliflərin
rezervasiyasıyasını və alınmasını icra edə bilər və həmçinin öz sevimli kitablarına görə səs verə
yaxud onlarla bağlı şərh yaza bilər. İnterfeys kitabların siyahısını göstərir və qabıq üzündəki
şəklin üstünə basmaqla, istifadəçi müvafiq biblioqrafik izahları və rəyləri əldə edə bilər.
Kataloq “MediaLibraryOnLine” (Onlayn Media Kitabxana) xidməti tərəfindən inteqrasiya edilir,
e-kitab icarəsini tənzimləyir, kitabların, jurnalların, qəzetlərin, göstərişlərin, dil kurslarının,
musiqi axınlarının əlçatanlığını təmin edir. Faktiki olaraq, “MediaLibraryOnLine” xidməti
istifadəçiyə imkan verir ki, elektron şəbəkə vasitəsilə, pulsuz olaraq hər növ rəqəmsal obyekti
əldə etsin (audio, video, mətn, məlumatlar, şəkil formatında əlyazmalar, şəkillər, rəqəmsal
kitablar, e-təhsil, interaktiv rejim, və s.).
Bu xidmət, lisenziyalaşdırma və müəlliflik hüquqları ilə bağlı məsələləri idarə etmək məqsədilə
Rəqəmsal Aktivlərin İdarə edilməsi vasitəsilə həyata keçirilmiş portala əsaslanır: təcrübədə bu
xidmət, təmin edilmiş hər bir rəqəmsal obyekti müxtəlif əlçatan profillərlə idarə edə bilər.
“MediaLibraryOnLine” xidmətinin inrastrukturu, xostinqdə ümumi istifadə edilən və idarə edilən
proqram platformasıdır ("proqram xidmət kimi"), beləliklə də fərdi sistemin, aparat və şəbəkə
infrastrukturuna sərmayə etməsinə ehtiyac qalmır.
Biblioqrafik göstəricilər sistemi ərazidə yerləşən mülki cəmiyyətlərlə geniş çeşiddə
əməkdaşlıqlara açıqdır: uşaqlara və yeniyetmələrə yönəlmiş təşəbbüslərdən, fiziki qüsurları,
disleksiyanı, səfil qrupları öyrənməkdən tutmuş, əcnəbi insanlara həsr edilmiş xidmətlərə və
mənbələrə kimi; hətta istifadəçi tərəfindən təmin edilmiş materialları nəşr etməklə belə bu,
qarşılıqlı əlaqəni gücləndirir (Facebook, Google+, RSS feed). Sistem istifadəçilərə təmin edilən
xidmətlərə görə Şəhər Keyfiyyət Layihəsi çərçivəsində ISO 9001 keyfiyyət sertifikatı alıb.

3.6.3.2 Universitet kitabxanaları və Universitet kitabxana sistemləri
İtaliyada Universitet kitabxanalarının sayı 2,600-dan çoxdur (Anagrafe delle biblioteche
italiane). Onlar funksional olaraq Universitetlərdə, əsasən fakultə yaxud Departament
səviyyəsindədirlər. Təhsil Nazirliyi Tədqiqat Universiteti 2010-cu ildə 240 saylı 12/30/2010
tarixli Qanun ilə islahatlara məruz edildi (Rules on the organization of Universities, academic
staff and recruitment). İslahatlara əsasən, hər Universitet muxtariyyət Əsasnaməsi ala bilər və bir
çox hallarda yeni Əsasnamənin yazılması kitabxana sisteminin yenidən təşkilini planlaşdırmaq
üçün fürsət idi.
İtaliya Universitet Rektorlarının Konfransı (CRUI), yəni İtaliya Dövlət və qeyri-Dövlət
Universitetlərinin assosiasiyası İtaliya Universitet kitabxanalarının fəaliyyətinə dair məsləhət
vermək və fəaliyyətini kooordinasiya etmək üçün mühüm mənbədir. İtaliya Unversitet
Rektorlarının Konfransı Universitet kitabxanalarının ümumi sistemi ilə bağlı müzakirələr üçün
institusional forumdur və bu forumda onların ehtiyacları təmsil edilir və inkişafları təşviq edilir.
Komissiyanın fəaliyyətləri sistem üçün əsas məsələləri araşdıran və Universitet kitabxanalarının
səmərəliliyini və effektivliyini təmin edən alətləri inkişaf etdirən İşçi Qrupları vasitəsilə həyata
keçirilir.
Bu institutlar tədqiqat və elmi məlumat üçün mühüm infrastruktur olduğu üçün adətən onlar
qabaqcıl kitabxanalar hesab edilir, çünki inteqrasiya və əməkdaşlıq modellərini, yeni
texnologiyaları, ölçü və xidmətlərin qiymətləndirilməsini, mənbələrin əldə edilməsi üçün
konsorsium formalarını, rəqəmsal kitabxanaların və depoların idarəetməsini qəbul ediblər.
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Universitet kitabxana sistemləri iki fərqli modelə əsaslanır: biri üstünlük təşkil edən,
mərkəzləşdirilmiş – burada sistem, Universitetin ümumi idarəetməsində iştirak edir və digəri,
mərkəzdən kənarda olan – burada kitabxanalar, ayrıca departamentlərlə əlaqədə olur. Hər halda,
bəzi təmayüllər son zamanlarda bütün Universitetlərin kitabxana sistemləri üçün ümumi
olmuşdur: ilk öncə, onlayn mənbələrin əldə edilməsində artımın olması (yaxud çap + onlayn): ejurnallar, e-təhsil platformaları, açıq məlumatların qəbul edilməsi və s. (mənbələrin üçdə
ikisindən çoxu). 2014-cü ildən bəri, bu mənbələrin əldə edilməsi və idarə edilməsi Elektron
Mənbələrin Əldə edilməsi üzrə Koordinasiya Qrupuna aiddir (CARE) və təşkilat əsas beynəlxalq
nəşriyyatçılar ilə danışıqların aparılması kimi mühüm işi yerinə yetirir.
Bu sektorun fəallığının sübutu kimi, son illərdə İtaliya sisteminin nümayəndələrindən ibarət olan
Universitet Kitabxana Sistemlərinə Nəzarət üzrə Universitetlər-arası Qrup (GIM) tərəfindən
Universitet kitabxanalarının təklif etdiyi xidmətlərin ölçülməsi və dəyərləndirilməsi üçün ümumi
metodologiyaları təyin etmək məqsədilə ətraflı araşdırılıb. Universitet Kitabxana Sistemlərinə
Nəzarət üzrə Universitetlər-arası Qrupun məqsədləri arasında müşahidə metodologiyasının
təkmilləşdirilməsi, kitabxana xidmətlərinin təhlili və məhsuldarlığın yoxlanılması vardır. Bu
təşkilatın müşahidələri Universitetlərin kitabxana xidmətlərində əsaslı formada idraki
elementləri, struktur nöqteyi nəzərində inkişafı, sistemin və onun ayrıca hissələrinin
məhsuldarlığını yaratdı (http://www.gimsba.it/). Əlavə olaraq, Universitet daxilində
qiymətləndirmənin artan mühümlüyü kitabxanaçıların tədqiqat və tədrisi qiymətləndirmək
prosesini və həmçinin institusional depoların idarəetməsini dəstəkləməyə cəlb edir.

3.6.4 Açıq Giriş
Universitet kitabxanaları Açıq Giriş hərəkatını başlanğıcdan dəstəkləyirdi. Onlar məlumatların
və verilənlərin mühümlüyünü və tədqiqat və elmi xarakterli məlumatların açıq olmasına qarşı
ictimai marağın mövcudluğunu əsaslı şəkildə dərk edirlər və nəticələrin, Avropa tövsiyyələrinə
uyğun olaraq tədqiqat şəbəkəsində pulsuz yayılmasını stimullaşdırırlar (bax H2020 Programı,
Elmi Nəşrlərə və tədqiqat məlumatı Horizon 2020-ə Açıq Girişlə bağlı Göstərişlər, Versiya 3.1,
2016-cı il 25 avqust; http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=openaccess), və
YUNESKO
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-toknowledge/open-access-to-scientific-information/). İtaliya Unversitet Rektorları Konfransının
Kitabxanalar üzrə Komissiyasının bir hissəsi kimi, Açıq Giriş İşçi Qrupu yaradılmışdır və bu
təşkilat spesifik göstərişlər tərtib etmiş və 2014-2018 Açıq Giriş üçün Yol Xəritəsini yaratmışdır
(https://www.researchitaly.it/en/news/open-access-road-map-2014-2018-signed/#null).
Açıq
Giriş prinsipləri, İtaliya qanunvericiliyi çərçivəsində 112 saylı 10/07/2013 tarixli Qanunla qəbul
edilmişdir (Mədəni irs, mədəni fəaliyyətlər və turizmin qorunması, təşviqi və yenidən
canlandırılması ilə bağlı tədbirlər) 4-cü maddə.

3.6.4.1 Məlumat Sistemi: SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale – Milli Kitabxana
Xidməti)
Milli Kitabxana Sistemi fikri İtaliyada 1979-cu ildə, milli əməkdaşlığa əsaslanan məlumat
infrastrukturu yaratmaq məqsədilə yaradılmışdır. Bugün, Milli Kitabxana Xidməti Servizio
Bibliotecario Nazionale (SBN), Mədəni İrs və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Tədqiat
Universiteti və İtaliya Regionlarının Koordinasiya Şurası tərəfindən imzalanmış razılaşmaya
əsasən İtaliya kitabxanalarının şəbəkəsidir. Məlumat Sisteminə İtaliya Kitabxanalarının və
Biblioqrafik Məlumatlarının Vahid Kataloqu üzrə Mərkəzi İnstitutun (ICCU) koordinasiyası ilə
müxtəlif istiqamətlər üzrə öz fəaliyyətlərini həyata keçirən Dövlət, Yerli, Universitet, Məktəb,
dövlət və özəl institut kitabxanaları daxildir. Zaman keçdikcə, SBN adında “S” (“X”) mənası
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Sistemdən Xidmətə dəyişdirildi və həyata keçirilmiş modelin cəhəti vurğulandı, daha da xidmətyönlü oldu.
Sistemin strukturlaşdırılması mərkəzi quruluş kimi İtaliya Kitabxanalarının və Biblioqrafik
Məlumatlarının Vahid Kataloqu üzrə Mərkəzi İnstitutuna istinad edir: bu, Milli biblioqrafiya
arxivinə görə, texniki kataloqlaşdırma qaydalarına görə, beynəlxalq əlaqələrə görə cavabdehdir.
Mərkəzdən kənarda cəmlənmiş quruluş sənədlərin və xidmətlərin əlçatan olmasını təmin edir. Bu
quruluş çərçivəsində, İndeks məlumatlar (Indice) əlavə edilir: Indeks yerli məlumatlar bazasından
mütəmadi “miqrasiyalar” vasitəsilə həyata keçirilən vahid kataloqun "konteyneridir".
Beləliklə SBN sistemində iştirak edən kitabxanalar xidmətlərinin hamısını avtomatlaşdırılmış
prosedurlar vasitəsilə idarə edən müxtəlif sayda kitabxanalar da daxil olmaqla yerli şəbəkə
mərkəzlərində birgə qruplaşırlar (Poli). Şəbəkə mərkəzləri SBN Indeks sisteminə bağlıdır,
şəbəkənin nüvəsinə; Kitabxanalarının və Biblioqrafik Məlumatlarının Vahid Kataloqu üzrə
Mərkəzi İnstitutu tərəfindən idarə edilən bu sistem, SBN kitabxanaları tərəfindən əldə edilən
nəşrlərin kollektiv kataloqlarını idarə edir.
SBN prosedurları vasitəsilə kitabxanalar, milli şəbəkəyə əsaslanan əməkdaşlıq sisteminə daxil
edilmiş olsalar da müstəqil şəkildə işləyə bilərlər. Bu inteqrasiyanı mümkün edən əsas cəhət
ümumi paylaşılan kataloqlaşdırmadır, SBN sistemi daxilində istənilən verilən sənəd, yalnız onu
əldə edən ilk şəbəkə kitabxanası tərəfindən kataloqlaşdırılır. Eyni sənədi kataloqlaşdırmalı olan
bütün digər kitabxanalar, onun artıq İndeskdə olan biblioqrafik izahını əldə edə bilər və yerləşdiyi
yerlərini qeyd edə bilərlər. Kitabxanalar-arası kredit, sistemin başqa bir mühüm cəhətidir.
İnternetin yaranmasından sonra, 1977-ci ildən bəri SBN Indeksdə saxlanılan məlumatlar,
istifadəçilərə kataloqun tərkibindəki məlumatları daha geniş şəkildə əldə etməyə və müvafiq
xidmətləri onlar üçün əlçatan etməyə imkan verən OPAC sistemi (Onlayn İctimai Giriş Kataloqu)
vasitəsilə ictimaiyyətə açıq olmuşdur. Indeks tədricən, standart interfeys vasitəsilə ən ümumi
biblioqrafik formatları (UNIMARC, MARC21) istifadə edən qeyri-SBN idarəetmə sistemlərinə
açılmağa başladı.
Digər biblioqrafik sistemlərlə qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək məqsədilə məlumatın, xüsusilə də
biblioqrafik məlumatın axtarılması və bərpasına yönəlmiş Z39.50 (sonralar həmçinin ISO 23950
standartı) beynəlxalq standartı qəbul edilmişdir. Bu əsasla, zaman keçdikcə istifadəçilər üçün
müxtəlif intereyslər işlənib hazırlanmışdır.
2009-ci ildən bəri bu, müştəri/server quruluşundan imtina etdi və İtaliya Kitabxanalarının və
Biblioqrafik Məlumatların Vahid Kataloqu üzrə Mərkəzi İnstitutu pulsuz paylaşılan SBNWeb
sistemini işləyib hazırladı; texniki xidmət İtaliya Kitabxanalarının və Biblioqrafik Məlumatların
Vahid Kataloqu üzrə Mərkəzi İnstitut tərəfindən ödənilirdi və yerli idarəetmə məsrəflərinə görə
isə Qütblər cavabdeh idi.
Üzv kitabxanalar geniş çeşiddə seçimə malikdirlər; hazırda ən populyar proqramlar SBNWeb və
Sebina Açıq Kitabxanasıdır (Qütblərin 75%-i). OPAC SBN-in hazırki versiyası tamamilə açıq
mənbə kodu ilə hazırlanıb; xüsusilə, yeni OPAC indeksləmə və axtarış sistemi olan Lucene/SOLR
istiadə edir və bu, axtarışda yüksək məhsuldarlıq təmin edir və nəticələrdə “cilallanmış”
naviqasiya təmin edir.
Hazırda SBN Qütblərinin sayı 98-dir və üzv kitabxanaların sayı 5,519 təşkil edir. OPAC SBN
83,848,068 yer ilə müşaiyət edilən 16,131,803 biblioqrafik qeydi əlçatan edir (yenilənib: 2017-ci
il yanvar). İstifadəçi bütün SBN kataloqu yaxud onun alt qrupları üzrə mürəkkəbliyin bütün
səviyyələrndə araşdırma apara bilər və növbəti addımlar üçün nəticələri dəqiqləşdirə bilər; o,
biblioqrafik məlumatı müxtəlif formatlarda verə bilər və onları ixrac edə bilər (2015-ci ildən bəri
həmçinin MARC21-də); yerə əsasən o, Anagrafe delle biblioteche italiane məlumatlar bazasına
keçə bilər (əlaqə məlumatı və xidmətlə bağlı təfsilatları öyrənmək üçün), yerli OPAC
sistemlərinə keçə bilər (sənədlərin mövcudluğu barədə məlumatları yoxlamaq üçün); və son
olaraq o, Kitabxanalar-arası Kredit (ILL) SBN proqramı vasitəsilə reproduksiyaların təmin
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edilməsini yaxud kitabxanalar-arası krediti istəyə bilər. İstifadəçilər həmçinin, Səlahiyyətli
fayllarla bağlı axtarış edə bilərlər. Musiqi, kartoqrafiya, qrafika və antik kitablar üçün spesifik
axtarış formaları mövcuddur; fotolar üçün axtarış sistemi öyrənilir. Həmçinin, rəqəmsal formatda
olan işlərin axtarışı mümkündür.
SBN İndeksin multimedia məlumatlar bazası onlayn şəkildə bu ünvanda müzakirə edilə
bilər: http://opac.sbn.it; http://www.internetculturale.it/, və həmçinin bu keçid vasitəsilə Konqres
Kitabxanasının Z39.50 Girişi.

3.6.5 Kataloqlaşdırma Qaydaları
İtaliya Kitabxanalarının və Biblioqrafik Məlumatların Vahid Kataloqu üzrə Mərkəzi İnstitutunun
(ICCU) məqsədləri arasında olanlar: kataloqlaşdırma qaydalarının və təsvir standartlarının tərtib
edilməsi və yayılması, semantik kataloqlaşdırma və bərpa üçün sənədlərin rekvizitləri, rəqəmsal
mənbələrin əldə edilməsi və idarə edilməsi. Bu, tədqiqatlar aparır və kataloqlaşdırma sahəsindəki
fəaliyyətləri koordinasiya edir. Bu fəaliyyətin bir hissəsi kimi, beynəlxalq standartları,
kataloqlaşdırma qaydalarını və göstərişləri tərcümə edir. Bu, aydınlıq üçün mühüm vasitə kimi
və Milli vahid kataloqun keyfiyyəti üçün SBN Səlahiyyətli fayllarının yaradılması və
saxlanılmasına görə məsuliyyət daşıyır.
Səlahiyyət faylları hansısa müəssisə (hüquqi, fiziki şəxs) üçün yaradılmalı olduqda şəxslərin adı,
kollektiv müəlliflər, vahid adlar, yerlərin və printerlərin markaları daxil edilməlidir.
İtaliyanın Kataloqlaşdırma Qaydaları (REICAT), OPAC məntiqinə uyğun strukturlaşdırılmış
məlumat yaratmaq və istifadəçilərin dəyişən tələbatlarına və bir neçə növ sənədə daha yaxşı
uyğunlaşmaq məqsədilə 2009-cu ildə tamamilə yenidən yazılıb tamamlanıb. Onların yazılışı
zamanı bu xüsusilə, kataloqlaşdırma sahəsində 1998-ci ildə Bibllioqrafik Qeydlər üçün
Funksional Tələblər (FRBR) modeli tərəfindən, nisbi məntiqə əsaslanaraq yaradılmış
düşüncələrə təsir etdi.
Sonralar SBN-də yeni kataloqlaşdırma qaydaları SBN-in yeni və daha rahat quruluşuna
əsaslanaraq beynəlxalq standartların və milli kataloqlaşdırma qaydalarının yeni tərkibində işlənib
hazırlandı.
2016-cı
ilin
iyul
ayından
bəri,
SBN
üçün
kataloqlaşdırma
qaydalarını MediaWiki platformasının saxlanılmış bölməsində əldə etmək olar.
Müxtəlif növ sənədlərin biblioqrafik təsviri üçün əsas istinad mənbəyi hələ də Biblioqraik
Təsvirin Beynəlxalq Standartıdır (ISBD) (İtaliya nəşri, 2012-ci il noyabr). Bundan başqa, ICCU
bu yaxınlarda Mənbələrin Təsviri və Giriş (RDA) (2014-cü ilin aprel ayı versiyası) modelinin
İtalyan variantında tərcüməsini tamamlayıb: həqiqətən də, gələcəkdə qarşıya qoyulmuş
məqsədlərə gəldikdə, kataloqlaşdırma prinsiplərində və təcürübələrində gələcək inkişaf yolunda
RDA mühüm təkamüldür.

3.6.6 Hüquqi Depozit
Hüquqi depozit qanunvericiliyi üçün göstərişlər (Paris: YUNESKO, 2000) hüquqi depoziti,
“dövlət yaxud kommersiya təşkilatı olmasından asılı olmayaraq çoxlu surətdə istənilən növ sənəd
dərc edən hər bir təşkilatın, hər bir sənədin qəbul edilmiş milli təsdiqi olan bir yaxud bir neçə
nümunəsini saxlamasını tələb edən nizamnamə öhdəliyi” kimi təyin edir. Beləliklə də, hüquqi
depozit Ölkənin mədəni və ictimai həyatı barədə xatirənin saxlanılması üçün mühüm vasitədir:
onun İtaliyada ilk tətbiqi İtaliya Krallığı dövrünə təsadüf edir (1848).
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Hüquqi depozitlə bağlı İtaliya qanunvericiliyinin 106 saylı 04/15/2004 tarixli qanununa əsasən
(İctimai istifadə üçün mədəni maraq kəsb edən sənədlərin hüquqi depoziti barədə şərtlər) və
Respublika Prezidentinin 252 saylı 05/03/2006 tarixli Fərmanına əsasən (İctimai istifadə üçün
mədəni maraq kəsb edən sənədlərin hüquqi depoziti barədə şərtlərinə dair nizamnamə) 2004-cü
və 2006-cı illər arasında yenidən islahatlara məruz edilmişdir. Qanunun təsir etdiyi sənədlər, təyin
edilmiş kitabxanalarda nəşriyyatçı tərəfindən saxlanılması tələb edilən "texniki prosesindən,
nəşrindən və yayım formasından asılı olmayaraq oxumaq, dinləmək, seyr etmək üçün nəzərdə
tutulan ictimai istifadə üçün sənədlər"-dir.
Hüquqi deposit barədə yeni qanun, İtaliyada mövcud olan spesifik vəziyyəti, ərazi boyunca
yayılmış zəngin mədəni irsini nəzərə alır (biblioqrafik irsini də); və xüsusilə də, əvvəlki
qanunvericiliyin, depoziti həm mərkəzi və həm də əyalət səviyyəsində təyin etdiyini nəzərə alır
(çap edənin yerindən asılı olaraq).
Qanun həmçinin “nəşriyyatın Milli və Regional arxivlərini” və həmçinin, milli biblioqrafik
məlumat xidmətini və depozit olunmuş sənədlərə girişi təmin edir. Təcrübədə Milli arxivin tərtib
edilməsi, hər nəşrin iki nüsxəsinin Roma və Florensiyadakı Mərkəzi Milli Kitabxanalara
çatdırılması ilə həyata keçirilir; Regional arxiv, hər nəşrin iki nüsxəsinin Regiona çatdırılması ilə
həyata keçirilir (nəşriyyatçının yerindən asılı olaraq). Qeyd: hər Region mərkəzləşdirilmiş yaxud
mərkəzdən kənarda olan bir yaxud bir neçə depozit tipli kitabxana təyin edib; bəzi Regionlar,
sənədlərin növündən asılı olaraq daha çox depozit tipli kitabxnalar təyin edib (çap olunmuş,
audiovizual, uşaq nəşrləri).
Yeni qanunun güclü tərəfləri bundan ibarətdir: əhatə edilən sənədlərin inkluziv təyinatı, məsələn,
– kitabxanaçıların, onların xarakteristikalarındakı gələcək dəyişiklərlə baş edə bilməsi üçün –
rəqəmsal orijinal olanlar da daxil olmaqla; tədqiqatın müxtəlif ehtiyaclarına və sənədlərə girişə
və ərazidə əvvəldən mövcud olan kolleksiyaların nəzərə alınmasına əsaslan Milli və Regional
arxivlərin tərtib edilməsi; nəzarət məqsədilə daha rahat təyin etmək üçün meyar olan
nəşriyyatçıya yönləndirilmiş öhdəlik; öhdəlikdən yayılan zaman sanksiyaların tətbiq edilməsi
üçün fürsət; audio və video sənədlərin, qrafikanın, qrafik incəsənət sənədlərinin, video incəsənət,
foto sənədlərin, filmlərin depozit kimi saxlanılması üçün spesifik prosedurların təmin edilməsi.
Bəzi mühüm qeydlər mövcuddur və ilk növbədə bu onunla bağlıdır ki, hərtərəfli qanun depozit
kitabxanalar üçün əlavə büdcəni nəzərdə tutmur; həmçinin qarşılıqlı əlaqə yaratmaq və mənbələrə
qənaət etmək məqsədilə mərkəzləşdirilmiş iki kitabxananın tapşırıqlarının və həmçinin Milli və
Regional arxivlərlə bağlı tapşırıqlarının daha fərqli olması faydalı olardı. Son olaraq, internetlə
yayılan rəqəmsal orijinal sənədlərə gəldikdə, hələ bu barədə qanun qüvvəyə minməmişdir:
əslində, Respublika Prezidentinin 252 saylı 05/03/2006 tarixli Fərmanının 37-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş xüsusi qaydalar hələ dərc edilməyib. Digər tərəfdən isə, eyni Respublika
Prezidentinin Fərmanı tərəfindən təmin edilən sınaq etapı uğurla tamamlanmışdır.

3.6.7 Magazzini Digitali (İtaliyada proqram təminatı üzrə şirkət)
Magazzini Digitali (Elektron Kitabxanalar) rəqəmsal mənbələri saxlamaq üçün və onların uzun
müddət əlçatan olması üçün koordinasiya edilən milli xidmətdir. Respublika Prezidentinin 252
saylı 05/03/2006 tarixli Fərmanının 37-ci maddəsi tərəfindən təmin edilən sınaq etapı (yuxarıda
bax) rəqəmsal məhsulların toplanmasına və saxlanılmasına həsr edilmiş bu infrastruktur
sayəsində həyata keçirilmişdir (bax http://www.depositolegale.it/).
Təşkilati model hüquqi depozit qanunu tərəfindən tələb edildiyi kimi elektron nəşriyyatların Milli
və Regional arxivi kimi münasibdir (hər ikisi elektronlaşdırmadan və rəqəmsal orijinaldan əmələ
gəlib); və girişi təmin etmək və rəqəmsal tərkibdə məlumatları və onların orijinalını daima
saxlamaq (identifikasiyasını və bütövlüyünü) üçün uyğundur. 390,000.00 avro maliyyə dəstəyi
olan, 2016-2018-ci illər arası Nazirliyin üç illik proqramı sayəsində bu xidmətin, xüsusilə
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rəqəmsal sənədlərin depozit olaraq saxlanılması barədə qanunun qüvvəyə minməsini nəzərə
almaqla funksiya göstərəcəyinə ümid edilir.
Magazzini Digitali Roma və Florensiyanın iki Mərkəzi Milli Kitabxanası və Venesiyadakı Milli
Marsiana Kitabxanası tərəfindən idarə edilən üç fərqli deposit səhifəsinə əsaslanır. Texnoloji
arxitektura və rəqəmsal arxivlər etibarlı rəqəmsal depoların sertifikatlaşdırılması üçün ISO 27001
və OAIS standartlarına uyğundur (məs., canlılığı, rentabelliyi, həqiqiliyi, əlçatanlığı təmin edən
depolar).
Məlumatların saxlanılması məlumatların surətinin olmasına (müxtəlif yerlərdə müxtəlif
aparatlar), onlayn saxlamaya, əməliyyat sistemlərinə və tamamilə açıq mənbə xidmətlərinə
əsaslanır. Sistem uyğunluğun davamlı şəkildə axtarılması sayəsində, məlumatlar barədə
rekvizitlərin zamanla dəyişə biləcəyini nəzərə alaraq rəqəmsal sənədlərin toplanmasını idarə
etmək iqtidarında olacaq. Hazırda, sistem həm WARC (ISO 28500) konteynerində və həm də
MPEG21-DIDL (ISO 21000) mənbəsində saxlanılan məlumatları ala bilər.

3.6.7.1 Elektron kitabxanalar
XXI əsrin əvvəllərində, Avropa Komissiyası elmi və mədəni irsin elektronlaşdırılmasını, rəqabətə
davamlı, dinamik və biliyə-əsaslanan iqtisadiyyatın əldə edilməsi üçün mühüm vasitə olduğunu
qəbul etdi; və bir neçə Ölkədən xahiş etdi ki, bu istiqamətdə fəaliyyətləri və layihələri təşviq
etsinlər (ən müvafiqləri arasında i2010: inkişaf və məşğulluq üçün Avropa məlumat cəmiyyəti,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:IT:PDF&l=it, və
Dinamik Fəaliyyət Planı, http://www.minervaeurope.org/publications/dap/dap_it.pdf?l=it.
ICCU təşkilatının koordinasiyası ilə Avropa təşəbbüslərinin həyata keçirilməsində İtaliya bir
neçə Avropa layihəsində iştirak etdi (ən müvafiqləri arasında MINERVA, MINERVAPlus,
MICHAEL, MICHAELPlus, ATHENA, ATHENAPlus) və bunların sayəsində İtaliya kitabxanaları
açıq mənbə və çox-dilli texniki və idarəetmə infrastrukturlarını qazanmış oldu və rəqəmsal
kolleksiyaları və virtual sərgi layihələrini həyata keçirdi.
Müdaxilələrin prioritetini müəyyən etmək, istifadə ediləcək ümumi standart və texnologiyaları
təyin etmək, milli səviyyədə fəaliyyətləri beynəlxalq təşəbbüslərlə əlaqələndirmək məqsədilə
2001-ci ildə milli miqyasda İtaliya Elektron Kitabxanası (Biblioteca Digitale Italiana (BDI)
layihəsinə start verildi. Bu layihə çərçivəsində, İtaliya kitabxanaları elektronlaşma üzrə olan
layihələrinin əksəriyyətinə başladılar.
BDI redaktə formatının təkrar mühəndislik və yenilənmə ilə bağlı son dövrlərdəki fəaliyyəti
Mədəni İnternet (Internet Culturale) portalının yaradılmasına gətirib çıxardı: İtaliya
kitabxanalarının
kataloqları
və
rəqəmsal
kolleksiyaları,
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/index.html, bu həm də ICCU tərəfindən
idarə edilir. Elektron səhifədə tematik kolleksiyaların təşkil olunmasını vurğulanır, İtaliya
kitabxanalarının irsinə əsas giriş kimi identifikasiyası təsdiqlənir və “kitab dünyasında” maraqlı
tərəf olan hər kəs üçün yönləndirici rolunu oynayır.
Mədəni İnternet portalı MagTeca adlı elektron formatda olan kolleksiyaların və həmçinin MAG
modelinə əsasən XML formatında yaradılmış məlumatların rekvizitlərinin idarə edilməsi və
saxlanılması ilə bağlı pulsuz rəqəmsal xidmətləri təqdim edən rəqəmsal korpusa əsaslanır.
MagTeca proqram təminatı kontent təminatçıları üçün pulsuz təqdim edilir. Qəbul edilmiş
protokol beynəlxalq standartlı Açıq Arxiv Təşəbbüsünün Məlumat Rekvizitlərinin Toplanması
üzrə Protokoldur (OAI-PMH).
Mədəni İnternet portalı İtaliya Mədəniyyəti (Cultura Italia) portalı üçün Nazirlik tərəfindən idarə
edilən məlumatlar təmin edir http://www.culturaitalia.it/. İtaliya Mədəniyyəti vasitəsilə
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istifadəçilər, məlumat təminatçılarından (muzeylər, kitabxanalar, arxivlər, qalereyalar, sərgilər,
və s.) alınan məlumatları toplayan və təşkil edən, məlumatlara dair rekvizitlər sisteminə
yönləndirilir. Faktiki olaraq, portalda mənbələr olmur lakin o, mənbələrə vahid giriş nöqtəsi kimi
təklif edilir və burda məqsəd zəngin İtaliya irsinə yaxınlaşan istifadəçilərin işini
asanlaşdırmaqdır. Əlbəttə ki İtaliya, İtaliya Mədəniyyəti vasitəsilə Avropanın Europeana
rəqəmsal
kitabxanasında
iştirak
edir
http://pro.europeana.eu/.
Mədəniyyət sahəsinin müxtəlif sektorlarından olan mənbələr arasında qarşılıqlı əlaqə və
həmçinin Mədəni İtaliya portalında məlumatın açılması, məlumatın toplanması üçün nəzərdə
tutulmuş OAI-PMH standartının tətbiqi ilə mümkün olur; məlumalar barədə təsviri rekvizitləri
yaratmaq üçün “Dublin Core” (Dublin Özəyi) beynəlxalq standartına əsaslanan PICO proqram
profilinin qəbul edilməsi vasitəsilə; məlumatların təqdim edilməsi üçün “Extensible Markup
Language” (XML) (Genişlənən Qeyd Dili) proqramı vasitəsilə; və son olaraq, Əlaqəli Açıq
Məlumatların nəşri üçün “Resource Description Framework” (RDF) (Mənbələrin Təsviri
Strukturu) standartı vasitəsilə.
Bu baxımdan, 102 saylı 05/18/2015 tarixli qanunvericilik fərmanı ilə İtaliya, Dövlət sektorunda
məlumatın təkrar istifadəsinə dair 2003/98/EC Direktivi dəyişən Avropa Parlamentinin və
Şurasının 2013/37/EU saylı Direktivini mənimsədi. Bu Direktiv qəbul edir ki, mədəni irsin
rəqəmsal kolleksiyaları və onların məlumatlarına dair rekvizitlər, innovativ təkrar istifadə üçün
böyük potensiala malikdirlər və iqtisadi inkişafa və iş yerlərinin açılmasına kömək edə bilərlər.
Direktiv həmçinin, Üzv Dövlətlərə təklif edir ki, intellektual mülkiyyətli kitabxanalar, muzeylər,
arxivlər tərəfindən saxlanılan sənədlərin təkrar istifadə edilə biləcəyindən əmin olsunlar.
Bu prinsipə əsasən, Mədəni İnternet və İtaliya Mədəniyyəti portalları vasitəsilə əldə edilə bilən
materialların istifadə şərtləri, məlumatların rekvizitləri üçün CC0 1.0 lisenziyasının şərtlərini
nəzərdə
tutur
(Universal
Dövlət
Domeni),
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en.
2010-cu ilin mart ayında İtaliya, digər iri ölkələrin və Bavariya Dövlət Kitabxanası, Britaniya
Kitabxanası, Avstriya Milli Kitabxanası Niderlandın Milli Kitabxanası kimi qlobal səviyyədə
milli kitabxanaların da iştirak etdiyi Google Kitablar Layihəsinə qoşuldu. İtaliyadakı Google
Layihəsi Roma və Florensiyanın Mərkəzi Milli Kitabxanalarını, Neapoldakı III Vittorio
Emanuele adına Milli Kitabxananı və Vahid Kataloq üzrə Mərkəzi İnstitutu (ICCU) əhatə edir.
Google və Nazirlik arasında olan razılaşma ən azı 500,000 cildin Google tərəfindən
elektronlaşdrılmasını nəzərdə tutur və kitabxanalar isə SBN kataloqlaşdırmaya, məlumatlar üçün
rekvizitlərə nəzarətə və uzun müddətli saxlamaya görə cavabdehdirlər. Layihənin 1-ci fazasında
(2012-2014) 265,972 cild elektronlaşdırılmışdır; 2-ci fazada (2015-2016) 227,975 cild. Hazırda
Layihə 3-cü fazasına başlamaqdadır.
Google Layihəsinin məlumat bazasının formatı Mag 2.0.1 METS uyğun formatıdır, tək səhifəli
fayllar JPEG 2000 formatındadır, mətn fayllarının formatı OCR optic tanıma üsuludur və bu,
axtarış sözləri vasitəsilə axtarışı təkmilləşdirir. Rəqəmsal faylları pulsuz yükləmək mümkündür,
çünki onlar ictimai irsə aid işlərdir (1871-ci ilə qədər nəşr edilib); onlar, kitabxanaların elektron
səhifələrindən, Mədəni İnternet, İtaliya Mədəniyyəti və Europeana portallarından və həmçinin
Google səhifəsindən əldə edilə biləndir. Google, 15 il ərzində faylların üzərində hüquqa malik
olacaq, lakin kitabxanalar öz rəqəmsal surətlərini öz xidmətləri çərçivəsində istifadə etmək
səlahiyyətinə malikdirlər (tam ya qismən) və beləliklə də, kolleksiyaların tamamilə əlçatan
olmasını təmin edəcəklər.

3.6.8 Oxuculuğun Təşviqi
“Güclü oxucuların” az-çox sabit nüvəsini saxlayaraq (oxucuların təxminən 14%-i), İtaliya
statistika Komitəsinin (ISTAT) 2015-ci il Hesabatına əsasən (La lettura in Italia), İtalyanların
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yalnız 42%-i ötən ildə ən azı bir kitab oxuyub; və Avropa rəqəmlərinə baxanda İtaliya İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının orta göstəricilərindən biraz geridə qalır (OECD). Oxuculuğun
təşviqi – kitab və kitabxana peşəkarları tərəfindən diqqətə alınan tapşırıqdır.
İtaliya Kitabxana Assosiasiyası (AIB) bu sahədə ən məşhur layihənin sahibi olmaq hüququna
malikdir: “Oxumaq üçün doğulan” (Nati per leggere) 1999-cu ildə başlamış layihədir və məqsədi
Pediatorların Mədəni Assosiasiyası və Uşaq Sağlamlığı Mərkəzi (CSB) ilə əməkdaşlıqda 6 ay 6 yaş arası uşaqlara ucadan oxuma xidməti təqdim etməkdir. Nati per leggere bütün ölkənin
ərazisində fəaliyyət göstərir, 2,000-dən çox bələdiyyəni cəlb edən təxminən 800 yerli layihəni
əhatə edir. Yerli layihələr kitabxanaçılar, pediatrlar, dövlət qurumları, mədəni assosiasiyalar və
könüllü xidmtələri tərəfindən təşviq edilir.
Məktəb kitabxanaları və yerli hakimiyyət orqanlarına aid kitabxanalar oxuculuğun təşviqində
mühüm rol sahibidirlər. Birincilərin iştirakı barədə danışmaq üçün onlar hələ çox müxtəlifnövlüdürlər, dövlət kitabxanaları xüsusilə də yaxşı təşkil edilmiş tərkibdə olan dövlət
kitabxanaları isə, adətən oxuculuğun təşviqində yaxından iştirak edirlər (bax – Biblioqrafik
göstəricilər sistemi).
Dövlətin bu sahədə təşəbbüsünə gəldikdə, Mədəniyyət Nazirliyinin Forum del Libro
Assosiasiyasına sifarişi əsasında hazırlanmış İtaliyada oxuculuğun təşviq edilməsi barədə
hesabat (Rapporto sulla promozione della lettura in Italia) sayəsində 2013-cü il bu baxımdan
yüksəliş ili olmuşdur. Bu hesabat İtaliyada oxuculuğu təbliğ etmək üçün qabaqcıl təcrübələrin
sistemli və rəsmi tədqiqatını təqdim edir, bu sahədə nəşriyyatçıların, kitab mağazalarının,
kitabxanaların, məktəb və assosiasiyaların uğurlu təcrübəsindən bəhs edir. Nəticələrdən biri kimi
bu göstərilir: "Oxuculuqla bağlı olan, adekvat maliyyələşən plan barədə dövlət siyasətini, Dövləti,
regional və yerli qurumları koordinasiya etmək, mütəmadi qiymətləndirmə aparmaq və
yeniləmək mühümdür.
Nazirlik, Milli Oxuculuğun Təşviqi Planını həyata keçirməklə bu tələbə cavab vermiş oldu və bu
plan mühüm məsələləri dəyərləndirmək və təklifləri formalaşdırmaq üçün bələdçi vasitədir
(Nazirliyin 10/23/2013 tarixli Fərmanı). Təkliflərin həyata keçirilməsi Kitab və Oxu Mərkəzinə
(CEPELL)
tapşırılmışdı
(Nazirliyin
08/08/2014F
tarixli
Fərmanı).
Plan
http://www.cepell.it/it/piano-nazionale-per-la-lettura/, prioritet fəaliyyətləri təyin edir və əsaslı
şəkildə nəzərə alınacaq silsilə məqsədlər, fəaliyyətlər, layihələr təklif edir.
Tətbiq edilmiş bir çox təşəbbüslər arasında In vitro layihəsi həm də maliyyə baxımından şübhəsiz
ən nəzərəçarpan yenilik faktorudur. Bu, Regionlarla, Əyalətlərlə, Bələdiyyələrlə, peşəkar və
ticarət assosiasiyaları ilə əmədaşlıqda Kitab və Oxu Mərkəzi tərəfindən təşviq edilən təcrübədir
(AIB, IEA, ALI); Arcus cəmiyyəti tərəfindən 2 milyon avro maliyyələşmə ilə (bax Nazirliklərarası 12/13/2010 tarixli Fərman) bu, altı pilot ərazini əhatə edir (Byella, Ravenna, Nuoro, Leççe,
Sirakuza Əyalətləri və Umbriya Regionu).
Layihənin əsas diqqəti 0 – 14 yaş arası uşaqlara yönəlmişdi və belə nəzərdə tuturdu ki, onlar
gələcəyi təşkil edirlər və valideynlər onlara sərmayə qoyacaq və uşaqlar üçün nəşriyyat bazarı
vacib rol oynamaq üçün kifayət qədər yetişkindir.
Layihəni ərazi üzrə həyata keçirmək üçün lazımi vasitələr Oxu üçün Yerli Saziş və Layihənin Yerli
Qruplarıdır. Planlaşdırılmış fəaliyyətlər arasında, kitab hədiyyəsi: 100,000-dn çox kitab uşaqlara
və yeniyetmələrə təqdim edilmişdir; kitabların adları mütəxəssislər tərəfindən seçilmişdi, Kitab
və Oxu Mərkəzi (CEPELL) tərəfindən biblioqrafik təlimatlar formasında nəşr edilmişdir. Mühüm
olan digər bir cəhət, Uşaq Sağlamlıq Mərkəzinə etibar edilmiş formalaşma idi: o, ucadan oxuma
kursları təşkil edirdi, və AIB-ə etibar edilmiş tapşırıq: “oxuculuğun təbliğatçısı” adlı yeni fiqurun
formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş kurs təşkil edirdi. Nəhayət, ümumi istifadə üçün iki
yüzdən çox “uğurlu təcrübəni” toplayan “Oxucuları nəzərdə tutun!” (Attenti a chi legge!) adlı
milli məlumat bazası həyata keçirilmişdi.
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Son olaraq onu demək olar ki, İtaliyada oxuculuğun təşviq edilməsi barədə hesabatdan və In vitro
layihəsinin başlamasından sonra İtaliyada oxuculuğun təşviqatı, müvafiq institusional
səviyyələrdə geniş vüsət aldı.

3.6.9 Yeniliklər və qarşıdan gələn çətinliklər
Şübhəsiz, son on beş il ərzində İnternet bir çox səbəbdən dolayı kitabxanalar sahəsində
innovasiyaların əsas təkanverici qüvvəsi olmuşdur. Mühüm tarixi kolleksiyaları saxlayan
kitabxanaları İnternet həm qoruya bilər və həm də onları bütün dünya boyunca əvvəllər təsəvvür
edilmədiyi miqyasda bütün istifadəçilər üçün əlçatan edə bilər. Əlavə olaraq, rəqəmsal
kolleksiyaların virtual təbiəti istifadəçiyə imkan verir ki, hər sənədə fiziki olaraq ayrıca yanaşa
bilsin və virtual olaraq onların bütövlüyünü bərpa etsin.
Dövlət kitabxanalarına gəldikdə, əksinə, kitabxana fiziki yer kimi mərkəzi mənaya malik olur.
Faktiki olaraq, istifadəçiləri internet xidmətilə təmin etməklə dövlət kitabxanaları öz sosial
funksiyasını gücləndirir və rəqəmsal bölünməyə qarşı döyüşdə strateji rol oynayır. Təsadüfi
deyildir ki, dünya miqyasında ən maraqlı müasir memarlıq layihələrindən bəziləri məhz dövlət
kitabxana binaları üçün həyata keçirilmişdir.
Mövcud vəziyyətdə, ən böyük çətinlik sözsüz ki rəqəmsal obyektlərin uzun müddət
saxlanılmasındadır: bir tərəfdən, elektronlaşma nəticəsində əldə edilənlər və digər tərədən isə
şəbəkə vasitəsilə yayılan orijinal rəqəmsal olanlar. Faktiki olaraq, onlar müasir cəmiyyətin sosial
və mədəni xüsusiyyətlərini təşkil edirlər və “Yaddaş institutları” adlanan vasitələrlə saxlanılmağa
layiqdirlər.
Lakin bu proses məlumatlılıq və siyasi səviyyədə iştirak tələb edir, çünki xüsusi infrastrukturların
(İtaliyada Magazzini Digitali əsas mənbə olmağa namizəddir) dəstəklənməsi və ilkin sərmayədən
başqa zaman keçdikcə böyük maliyyə dəstəyi tələb olunur. Didər tərəfdən, həm texniki və həm
də idarəetmə baxımından müvafiq məlumatın seçilməsi və davamlılığa yönəlmiş qərarların
işlənib hazırlanması üçün kitabxanaçıların və məlumat sahəsi üzrə mütəxəssislərin ümumilikdə
rolu da əsaslı olacaq.

3.7

Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması
Qeyri-maddi mədəni irs maddi elementə bağlı olduğu həddə İtaliya qanunu tərəfindən qorunur.
Hər halda, mədəni irsin qloballaşdırılması prosesi və beynəlxalq qanunun artan təsiri, maddi və
qeyri-maddi mədəni irs arasında rəsmi bölgüyə gətirib çıxardı və burada məqsəd qeyri-maddi
mədəni irsin, mədəni irsin ayrıca və fərqli kateqoriyası kimi spesifik hüquqi formada
tənzimlənməsi üçün tələb edilən ehtiyacı müəyyən etmək idi.
Bu yalnız Qeyri-maddi İrsin Qorunması barədə Konvensiyanın (2003) ratifikasiyasından sonra
mümkün oldu. 2007-ci ildə Mədəni İrs və Landşaft Məcəlləsinə (42/2004 saylı qanunvericilik
fərmanı) 7-ci maddə əlavə edilməklə o dəyişdirildi: “2003-cü və 2005-ci illərin
Konvensiyalarında qeyd edilmiş kollektiv mədəni identifikasiya ifadələri, maddi sübutlarla
ötürüldükləri zaman hazırki Məcəllənin şərtləri tərəfindən əhatə edilə bilər [...]”.
Bu isə o deməkdir ki, dövlətin qanunvericisi qeyri-maddi mədəni irsin qorunması barədə konkret
qanun tərtib etməyi lazım bilməyib, belə ki İtaliyada qanunvericilik üçün zəmin, “əmlaka”,
əşyalara əsaslanır və ona görə də maddi ölçü üstünlük təşkil edir, baxmaryaraq ki o vaxtdan bəri
hüquqşünaslar qəbul etmişdirlər ki, mədəni ölçü və əmlakın mənası qeyri-maddidir amma mədəni
dəyər/məna kəsb etmək üçün hər halda öz maddiliyi baxımından maddi ətraf mühit tələb edir.
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Hər halda, qeyri-maddi irsə gəldikdə, Məcəllədə kollektiv identifikasiya anlayışına istinad
hansısa formada təklif edir ki, bu rəhbərlik regionlardan asılı olsun və qeyri-maddi mədəni irs
yaxud folklor barədə qanunlar əslində regional hakimiyyət orqanları tərəfindən işlənib
hazırlansın. Digər tərəfdən isə Kataloq və Sənədləşdirmə üzrə Mərkəzi İnstitutu (ICCD) bu növ
irsi sənədləşdirmək məqsədilə artıq 1970-ci illərin sonlarından göstərişlər və standartlar işləyib
hazırlamağa başlamışdı.
Qanunvericilik və sənədləşmə əsasən regional səviyyədə və xüsusilə də, milli azlıqların dillərinə
və dialektlərə və həmçinin 2003-cü ilin Konvensiyasında qeyd edilən qeyri-maddi mədəni irsin
bütün digər ifadələrinə istinad edərək işlənib hazırlanmışdı: şifahi ənənələr və ifadələr, qeyrimaddi mədəni irsin aparatı kimi dil; ifa sənətləti; sosial təcrübələr, rituallar və festival tədbirləri;
təbiət və bəşəriyyətlə bağlı bilik və təcrübələr; ənənəvi sənərkarlıq.
Lombardiya çox fəal idi və sənədləşmə layihəsini və sənədlərin onlayn əldə edilə biləcəyi portalı
tərtib etmək üçün İsveçrə ilə işləyirdi.
http://www.intangiblesearch.eu/home_page.php
‘Pro loco’ assosiasiyalarının şəbəkəsi, daha doğrusu sakinlərin istifadəsi üçün yerli adətənənələrə, yerli səviyyədə identifikasiyalara və fəaliyyətlərə qayğı ilə yanaşan vətəndaşların
assosiasiyası Youtube kanalı yaradıb və İtaliyanın müxtəlif formada təzahür edən canlı adətlərini
sənədləşdirən qısa filmləri toplayıb orada paylaşırlar. Audio-vizual vasitələrin istifadəsi, təbiətən
dinamik olan və imkanlarının izlənməsi və yerləşdirilməsi üçün fərqli üsulları tələb edən
təcrübələr barədə daha əlvan sənədləşdirmə baxımından yaxşı qərardır.
https://www.youtube.com/channel/UCqgU4x6uoP6liqT5vGzB_ZA
2003-cü il YUNESKO Kovensiyasına bu yaxınlarda qoşulmasına baxmayaraq İtaliya,
YUNESKO-nun İnsanlığın Qeyri-maddi Mədəni İrsinə dair Reprezentativ Siyahısında artıq bir
neçə qeyri-maddi ifadəni qeyd etdirməyə müvəffəq olmuşdur. Siyahıya daxildir:
1. Şahin quşu yetişdirmək, yaşayan insan irsi (Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri – Avstriya – Belçika –
Çexiya – Fransa – Almaniya – Macarıstan – İtaliya – Qazaxıstan – Korea Respublikası –
Mongolustan – Mərakeş – Pakistan – Portuqaliya – Qatar – Səudiyyə Ərəbistanı – İspaniya –
Suriya Ərəb Respublikası ilə birgə)
2. Pantelleriya icmasının ‘vite ad alberello’ yetişdirilməsi üzrə ənnənəvi kənd təsərrüfatı təcrübəsi
(baş-formalı kol üzümləri)
3. Böyük-çiyin proses strukturlarının qeyd edilməsi
4. Aralıq dənizi pəhrizi (Kipr – Xorvatiya – İspaniya – Yunanıstan – İtaliya – Mərakeş –
Portuqaliya ilə birgə)
5. Kremonada skripka üzrə ənənəvi sənətkarlıq
6. Canto a tenore, Sardiniya çoban mahnıları
7. Opera dei Pupi, Sisiliya kukla teatrı
Yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış bu təcrübələrin əksəriyyətinin davamlı olması üçün hansı
mexanizmlərin həqiqətən efektiv ola biləcəyini aydınlaşdırmaq qalır.
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Fransa
2003-cü ildə Fransada Konvensiya ratifikasiya
inventarlaşdırılması milli səviyyədə işlənib hazırlandı.

edildi

və

qeyri-maddi

ifadələrin

2006-cı ildə Fransa YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması barədə 2003-cü il 17
oktyar tarixli konvensiyasını (razılaşma) ratifikasiya etdi. Bu tarixdən bəri, konvensiyanın yerinə
yetirilməsi Missiyanın etnologiyasına etibar edildi.
Tədqiqat və elmi siyasət üzrə idarəedici departament 2003-cü ilin Konvensiyasına dair
fəaliyyətlərin koordinasiyasını təmin edir. Regionlarda, Mədəniyyət Məsələləri üzrə Regional
Müdirliklərin yaxud regional etnoloqların etnologiya üzrə müşavirləri onun müxbirləridir.
Konvensiya ilə bağlı fəaliyyətlər, etnik-qütblər və ekoloji muzeylərin və muzeylərin federasiyası,
musiqi assosiasiyaları və ənənvi rəqs federasiyaları, regional təbii xidmətlər federasiyası kimi bir
neçə şəbəkə ilə əməkdaşlıq şəraitində aparılır.
Cavabdeh departament, dünyəvi mədəniyyətlər Mərkəzi ilə və əsasən də Fransanın qeyri-mədəni
mədəni irs mərkəzi olan Qlazida ilə və həmçinin, qeyri-maddi mədəni irs sahəsində YUNESKO
tərəfindən akkreditasiya olmamış Dövlət Qurumları olan regional etnik və texniki mədəniyyət
mərkəzləri ilə tərəfdaşlıq edir. CNRS (ELMİ TƏDQİQATLAR ÜÇÜN MİLLİ ŞURA) ilə
tərəfdaşlıqda, departament patrimonial (irsi) siyasətlər mövzusunda və xüsusilə də qeyri-maddi
mədəni irslə bağlı tədqiqat fəaliyyəti aparır.
Departament Fransada qeyri-maddi mədəni irsin (ICH) inventarlaşdırılmasının həyata keçirilməsi
üçün cavabdehdir. İnventarların inventar və indeks formaları onlayn əldə edilə bilər.
Departament Fransanın qeyri-maddi irsinin YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə və təcili
qoruma tələb edən qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına salınması üçün
müraciətlərin yerləşdiyi yerinə, metodoloji müşahidəsinə və təlimatlara dair zəmanət verir.
Fransa tərəfindən tərtib edilmiş sənədləşmə / inventarlaşdırma formaları lazımi baza kimi nəzərə
alına bilər. Bəzi nümunələr əlavə kimi təqdim edilib.
http://traduction.culturecommunication.gouv.fr/url/Result.aspx?to=en&url=http://www.culturec
ommunication.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-enFrance/Inventaire/Fiches-de-l-inventaire-du-patrimoine-culturel-immateriel/Pratiques-rituelles
http://www.patrimoinevivantdelafrance.fr/
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4. Azərbaycanın hüquqi və inzibati normativ-hüquqi bazalarının
təkmilləşdirilməsi
4.1 Mədəniyyətin idarə olunmasında müasir üsulların tətbiq edilməsi – həm
mədəniyyətin, həm incəsənətin idarə olunmasında yerli özünü-idarə qurumları ilə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
4.1.1 Azərbaycanın mədəniyyət sektorunda dövlət-özəl sektorlar arasında tərəfdaşlıq
Bu fəsildə Azərbaycanda Dövlət-Özəl sektorlar arasında Tərəfdaşlığın (DÖST) tətbiq
edilməsindən və xüsusilə də Mədəni İrs üçün DÖST barədə bəhs edilir.
Əsas mövzunu təfsilatlı şəkildə əhatə etməyə başlamazdan öncə, DÖST-ün nə olduğunu nəzərdən
keçirmək, bu vasitənin tərifini vermək lazımdır.
Marağı olan tərəflər ötən illər ərzində DÖST-in müxtəlif təriflərini işləyib hazırlayıblar.
Xronoloji siyahı nəşriyyat sırasının ardıcıllığı şəklində aşağıda təqdim edilib:
2003: DÖST - “geniş çeşiddə iqtisadi fəaliyyət növləri üçün infrastrukturun inkişaf etdirilməsi və
işləməsi üçün dövlət və özəl sektorları arasındakı əməkdaşlıqdır.” – Avropa Komissiyası, 2003cü il mart;
2008: “DÖST dedikdə, özəl-sektor müəssissəsi və dövlət-sektoru nümunəsi arasında istənilən
tərəfdaşlığı nəzərdə tuturuq, bu tərəfdaşlıq vasitəsilə tərəflər layihəyə müxtəlif aktivlər töhvə
verir və əlavə məqsədlərə nail olurlar.” – Avropanın Rəqəmsal Kitabxanalar Təşəbbüsü, 2008-ci
il may;
2010: DÖST - “dövlət agentliyi (federal, dövlət yaxud yerli) və özəl sektor nümunəsi arasında
müqavilə əsaslı razılaşmadır. Bu razılaşma vasitəsilə hər sektorun bacarıqları və aktivləri (dövlət
və özəl) ümumi ictimai istifadə üçün xidmət yaxud obyekt təmin etməklə paylaşılır. Mənbələrin
paylaşılmasından başqa tərəflər xidmət və/yaxud obyektlərin təmin edilməsilə bağlı yaranan
riskləri və potensial faydaları da bölüşürlər.” – DÖST üzrə Milli Şura (Amerika), 2010-cu il.
Avropa Komissiyası tərəfindən verilmiş tərif ümumi və geniş idi; Avropanın Rəqəmsal
Kitabxanalar Təşəbbüsü daha spesifik olmağa cəhd göstərmişdir; lakin 2010-cu ildə Amerikanın
Milli Şurası DÖST üçün daha hərtərəfli tərif verdi və bu tərif aşağıda qeyd edilmiş üç mühüm
cəhəti əhatə edir:

•
•
•

dövlət qurumlarının və özəl müəssisələrin mövcudluğu
bacarıqları, aktivləri, riskləri və faydaları paylaşmaq
vətəndaşlar üçün faydalar
Diqqəti bu mühüm cəhətlərdə toplamaqla DÖST infrastruktur layihələri üçün maliyyə vasitəsi
olmaqdan başqa 3 “meyarın” (Mənbələr, Cavabdehliklər və Risklər) müştərək ümumi
istifadəsində cəmlənmiş bütün bu fəaliyyətləri, təşəbbüsləri və layihələri əhatə edir. Ona görə də,
DÖST modeli niyə də həmçinin Mədəniyyət Sektoru üçün istifadə edilməsin?
Bu sənədin üçüncü bölməsində təsvir edildiyi kimi, İtaliyada bu artıq tətbiq edilir: İtaliyanın
böyük mədəni irsinin idarə edilməsi və iqtisadi dəyərinin artırılması üçün böyük mənbələrə
ehtiyac duyulur və ona görə də, yeni maliyyə mənbələrinin və daha effektiv icra üsullarının
axtarışı, digərlərinin də arasında DÖST modelini təcrübədən keçirməyə gətirib çıxardı.
146

Lakin hazırda, dövlət vəsaitlərinin çatışmazlığı qlobal səviyyədə yaşanır və ona görə də
mədəniyyət sahəsində DÖST layihələri Azərbaycan kimi kiçik lakin təşviq və idarə edilmək üçün
əhəmiyyətsiz olmayan mədəni irsi olan ölkələr üçün həqiqi model ola bilər.
Faktiki olaraq DÖST məqsədi mənbələrin ümumi istifadəsi olan və qarşılıqlı əlaqələrə və başqa
növ qarşılıqlı faydalara nail olan formalaşmış əməkdaşlıqdır – DÖST layihəsi mükəmməl
maliyyə vasitəsi kimi xidmət göstərir: özəl tərəfdaş gəlir əldə edəcəyi gözləntisi ilə ümumi
layihəyə daxil olur və dövlət sektorundan olan tərəfdaş isə vasitələrə qənaət edilməsi, nou-xau
kimi özəl mənbələrin istifadəsi, biliklərin ötürülməsi və mədəni təklifin genişləndirilməsini əhatə
edən ictimai baxımdan faydalı vəzifəsinin yerinə yetirilməsi kimi məqsədlərə xidmət göstərir9.
Özəl tərəfdaş üçün maliyyə gəliri əsas təkanverici qüvvə olsa da, bu DÖST-ə qoşulmaq üçün
onun yeganə əsası deyil: sərmayələrin geri dönüşü bir çox şəkildə təzahür edə bilər - brendin
nüfuzunun artması, şirkətin fəaliyyətinin beynəlxalq səviyyəyə qalxması, yeni bazarlara daxil
olmağa kömək etmək, yeni əməkdaşlıqların yaradılması və yeni təcrübənin qazanılması şəklində
ola bilər.
Dövlət tərəfdaşı üçün özəl şirkətlərlə öz qüvvəsini birləşdirmək, növbəti layihələri idarə edə
bilməsi və dövlət qulluqçularında biznes bacarıqlarının yaranması baxımından faydalı ola bilər.
Dövlət sektoru özəl sektordan çox şey öyrənə bilər: onun motivasiyaya, yaradıcılığa, dinamikliyə
və problemlərin həllinə, bazarın və müştərilərin tələblərinə yüksək diqqət ilə vəhdətdə yanaşma
tərzi. Dövlət inzibati idarəetmə orqanları ictimaiyyətə müraciət formalarında daha fəal olsalar da,
onlar özəl qurumların təcrübəsindən güclü şəkildə faydalana bilərlər.
Əməkdaşlıq üçün münasib olan mədəni layihəni seçən zaman müqavilə əsaslı münasibətlərə və
tərəfdaşın seçiminə diqqət yetirilməlidir, çünki bu iki faktor DÖST-in uğuruna güclü şəkildə təsir
göstərə bilər.
DÖST üçün Hüquqi Bazanın yaradılması
DÖST üçün hüquqi baza DÖST-lərin necə idarə ediləcəyini tənzimləyən bütün qanunları və
nizamnamələri əhatə edir. DÖST-i tətbiq etmək yaxud DÖST-ə daxil olmaq istəyən həm dövlət
şirkətləri və həm də özəl şirkətlər DÖST-lə bağlı tətbiq edilə biləcək hansısa şərtləri, tələbləri
yaxud məhdidiyyətləri müəyyən etmək məqsədilə müvafiq qanunları və nizamnamələri təfsilatlı
araşdırmalıdırlar.
DÖST-ə başlayan dövlətlər DÖST müqavilələrinin tətbiq edilə biləcəyindən əmin olmaq üçün və
istifadə edilən hüquqi qaydaları və prosesləri aydınlaşdırmaq üçün mövcud hüquqi bazanı
uyğunlaşdırmaq lazım ola bilər və bəzi hallarda, DÖST ilə bağlı spesifik proseslərin və
cavabdehliklərin tətbiq edilməsi tələb edilə bilər. Bəzi dövlətlər bunu mövcud qanunları
uyğunlaşdırmaqla, digərləri isə spesifik qanunvericilik təqdim etməklə həyata keçirir. Hətta bu
sonuncu halda belə, DÖST üçün hüquqi bazanın əhatə dairəsi daha genişdir və çoxlu sayda hüquq
növlərini əhatə edə bilər.
Buraya daxildir:
Satınalma qanunu: DÖST üçün köçürmə prosesi, bir qayda olaraq satınalma barədə qaydalara və
nizamnamələrə uyğun olmalıdır: DÖST məxsusi olaraq azad olduğu vəziyyətlər istisna olmaqla;
Dövlət maliyyə vəsaitlərinin idarə edilməsi haqqında qanun: dövlətin maliyyə vəsaitlərinə dair
idarəedici qanunlarda və nizamnamələrdəki institusional cavabdehliklər, proseslər və qaydalar
DÖST çərçivəsində öz töhvəsini verə bilər. Buraya layihənin təsdiqinə dair tələblər, vergi
məhdudiyyətləri, büdcənin tərtib edilməsi prosesi, hesabat verilməsi tələbləri daxil edilə bilər;

9

Gottsçolk, 2006; Hayns, 2008
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Sektor qanunları və normativ-hüquqi bazalar: DÖST-lər adətən artıq sektor səviyyəsində
qanunlarla və normativ-hüquqi bazalarla təmzimlənən sektorlarda tətbiq edilir. Bu, dövlətin özəl
sektorla müqavilə imzalamaq yaxud bunu etmək üçün qanunlar təmin etməklə bağlı imkanlarını
məhdudlaşdıra bilər.
Özəl şirkətlərin fəaliyyətinə təsir göstərən və həmçinin DÖST şirkətləri üçün tətbiq edilən digər
qanunlar DÖST layihələrini və proseslərini müəyyən edən zaman nəzərə alınmalıdır. Bunlara
ətraf mühitlə bağlı qanunlar və nizamnamələr daxil edilə bilər; torpağın əldə edilməsi və torpaq
sahibkarlığını idarə edən qanun və nizamnamələr; lisensiya ilə bağlı tələblər, xüsusilə beynəlxalq
şirkətlər üçün; vergi qaydaları; əmək qanunu.
Bütün bu qanunların hamısı birlikdə DÖST təcrübəsini həyata keçirmək üçün normativ-hüquqi
normanı təşkil edə bilər – bu isə o deməkdir ki, DÖST üçün xüsusi olaraq ayrıca qanunun tərtib
edilməsinə ehtiyac qalmaz.
Azərbaycanın Mədəniyyət Sektoru üçün DÖST modelləri
Bu andan etibarən, DÖST-lərin Azərbaycanın Mədəniyyət Sektoruna təqdim edilməsi açıq
şəkildə nəzərdən keçiriləcək: iki əsas DÖST kateqoriyasının ilk təqdimatından sonra –
İnstitusional və Müqavilə əsaslı – Azərbaycan üçün təqdim edilən spesifik DÖST nümunələri
izah ediləcək.
Bu bölmənin nüvə hissəsi daha sonra, DÖST-in Azərabaycanın hüquqi bazasında tətbiq
edilməsinə imkan verən hüquqi prosesin təsvirindən ibarət olacaqdır. Fərqli mümkün yollar
mövcud olduğuna görə, onların hər biri İnstitusional DÖST-lərdən başlayaraq və Müqavilə əsaslı
DÖST-lərlə davam etməklə təfsilatlı şəkildə təsvir ediləcək.
DÖST-lərin kateqoriyalara bölünməsi – İnstitusional və Müqavilə əsaslı DÖST-lər
DÖST-lər iki kateqoriyaya bölünə bilər: tamamilə müqavilə əsasında olan DÖST – Müqavilə
əsaslı DÖST-lər – və institusional təbiətli DÖST – İnstitusional DÖST-lər. Bu kateqoriya bölgüsü
Avropa İttifaqı və digər çoxlu ölkələr tərəfindən qəbul edilmişdir.
Tamamilə müqavilə əsasında olan DÖST-də dövlət və özəl sektor arasındakı tərəfdaşlıq yalnız
müqavilə bağlarına əsaslanır. İnstitusional təbiətli DÖST-də isə dövlət və özəl sektor arasındakı
tərəfdaşlıq müəyyən qurum çərçivəsində olur.
Bu sazişlərin hər ikisi ənənəvi dövlət sektoru fəaliyyətlərinin özəl sektora etibar edilmiş
idarəetməsini nəzərdə tutur. DÖST-in birinci formasında hüquq və öhdəliklər inzibati müqavilə
yaxud silsilə müqavilələrlə tənzimlənir. İkinci formada isə onlara şirkətin statuslarına əsasən və
dövlət və özəl tərəflər arasında səhmdarların razılaşmasına əsasən zəmanət verilir.

4.1.2 İnstitusional DÖST
İnstitusional DÖST-lər (qarışıq şirkətlər) yeni hüquqi şəxsin dövlət tərəfdaş və özəl tərəfdaş
tərəfindən müştərək yaradılmasını nəzərdə tutur. Müştərək təşkilatın ictimaiyyətin səmərəsi üçün
işlərin yaxud xidmətlərin təmin edildiyindən əmin olmaq məsuliyyətinə malikdir.
Adətən dövlət tərəfdaşı şirkəti səhmdar qismində yaxud malik olduğu xüsusi hüquqlar vasitəsilə
yoxlaya bilər və özəl tərəfdaş xidməti yerinə yetirə bilər.
148

İnstitusional DÖST-lər müvafiq yerli hüquqi şərtlərə uyğun olaraq şirkətin əsasnaməsinə və
səhmdarların razılaşmasına əsasən idarə edilirlər. Şirkətin əsasnaməsi şirkətin təşkilati idarə
edilməsi və fəaliyyəti üçün ümumi qaydaları müəyyən edir. Səhmdarların razılaşması isə
tərəfdaşlar (dövlət və özəl) arasındakı münasibətləri tənziməyir. Bu son sənəd şirkətin
məhsuldarlığında mərkəzi yer tutur. Bu, özəl tərəfdaş tərəfindən tələb edilən maliyyə dəstəyinin
minimumunu, risklərin paylaşdırılması barədə razılaşmanı və çıxılmaz vəziyyətdə istifadə
ediləcək prosedurları təyin edir.

4.1.2.1 Məqsədlər
Azərbaycanın Mədəniyyət sektoru üçün təklif edilən İnstitusional DÖST nümunələri.
a) Konsorsium
Konsorsium istənilən hər hansısa bir şəxs, üzv tərəfindən müəssisənin təkbaşına idarə edilməməsi
və ümumi fəaliyyətdə iştirak yaxud ümumi nəticələrə nail olmaq üçün öz mənbələrinin
birləşdirilməsi vasitəsilə yaradılmış olan razılaşma, birlik yaxud qrup formasıdır (şirkətlər qrupu
və ya dövlət orqanları).
Konsorsium üzvlərinin vəsaitləri, xüsusilə yaradılan və tənzimlənən spesifik fondda toplanır.
Dövlət inzibati qurumları arasında qəbul edildiyi zaman və mədəni irsin idarə edilməsinə həsr
edildiyi zaman konsorsium Mədəniyyətin İqtisadi Dəyərinin Artırılması üzrə Konsorsiumun
(Consorzio di Valorizzazione Culturale) adını qəbul edir. Bu, DÖST nümunəsi olan özəl tərəflər
vasitəsilə birləşdirilə bilər. Mədəniyyətin İqtisadi Dəyərinin Artırılması üzrə Konsorsium gəlirləri
paylaşdıra bilməz.
Hər bir konsorsiumun əlaqədar inzibati qurumların nümayəndələrindən ibarət olan iclasları olur
və həmin bu inzibati qurumların öhdəlikləri, təşkilatın idarə edilməsini tənzimləyən
nizamnamədə, konvensiyada və razılaşmada qeyd edilmiş qaydalara mütənasib olur. İclasda
büdcənin planlaşdırılması və maliyyə balansının təsdiqlənməsi kimi inzibati vəzifələri olan heyət
təyin edilir.
b) Dövlət-Özəl Şirkət
Dövlət-Özəl Şirkət dövlət və özəl tərəflər (DÖ-MC) sayəsində birləşmiş, açıq səhmdar kapitalı
olan Məhdud Cəmiyyətdir. Yerli hakimiyyət dairələri bazara meyillilik strategiyasını qəbul
edərək pul dəyərini artırmaq məqsədilə, DÖ-MC vasitəsilə özəl tərəflər ilə qarşılıqlı əlaqəni
optimallaşdırmağa çalışırlar. Belə DÖST modeli iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən yerli ictimai
xidmətləri və əlaqədar əlavə fəaliyyətləri idarə etmək məqsədilə tez-tez istifadə edilir.
DÖ-MC həmçinin yerli hakimiyyət orqanları ilə əlaqədar olmayan sahələrdə tətbiq edilə bilər,
hansı ki, idarəetmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün funksional ola bilər.
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin üzv qurumları monokrtatik qurumdan tutmuş çox-səviyyəli
idarəetmə quruluşuna qədər əhatə edilən idarə heyətindən, yoxlama kommissiyasından və
iclaslardan ibarət qəbul edilmiş bir modelə əsaslanır. Alternativ olaraq, idarəetmə komitəsi və
nəzarət komitəsi təşkil etmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət inzibati qurumlarının standartlarına riayət etmək məqsədilə DÖMC-nin özəl tərəfdaşları tender yolu ilə seçilməlidirlər ki, “maliyyə” tərəfdaşı olmaq əvəzinə
həqiqi “operativ” yaxud “sənaye” tərəfdaşı olsun.
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c) Fond
İştirak üçün fondun sxemi sadədir: bu, ianə və institusional məqsədlər arasındakı ciddi bağlantı
vasitəsilə yaradılmış olan özəl hüquqi şirkətin - tipik fondun ‘ianə komponeninti’-ni,
assosiasiyaların ‘yeni üzvlərə açıqlıq’ mexanizmi ilə birləşdirir. Nəticədə, təsisçilər zamanla
qatıla bilərlər və iştirakçıların müxtəlif kateqoriyalarını müəyyən etmək olar: təsisçi, tərəfdaş,
iştirakçı. Hər kateqotiyanın öz öhdəlikləri və səlahiyyətləri vardır.
Bu yeni formul diqqətə səbəb olmuşdur, xüsusilə də 15 ildən çox müddətdir ki, təqdim edildiyi
İtaliyada diqqətə səbəb olmuşdur və hazırda mədəni irsin qorunması və idarə edilməsi üçün ən
yaxşı hüquqi forma hesab edilir.
Dövlət idarəetmə orqanı təsisçi, tərəfdaş yaxud iştirakçı kimi hər hansı bir fonda qoşulduğu
zaman, müxtəlif nəticələr ortaya çıxır. İlk öncə, dövlət idarəetmə orqanı tərəfindən birləşdirilmiş
özəl şirkət və fondlar dövlət təşkilatları kimi davranmalı olsalar da, sonradan satınalma,
məşğulluq və inzibati proseslər baxımından dövlət təşkilatlarına aidiyyatı olan milli qaydalara
uyğun olaraq Dövlət tərəfindən xarici yoxlamadan keçməlidirlər. İkincisi, fondun məqsədi
spesifik mədəniyyət ərazisini idarə etmək olduğu zaman mədəniyyət ərazisinin əmlakı dövlət
sahibkarından yuxarıda dayanır və yalnız istifadə hüququ fonda ötürülür və ianə kimi qəbul edilir
(mədəni irsin özəlləşdirilməsi riskinin qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirilir). Üçüncüsü,
fondun açıq strukturu əməkdaşlıq edən və satınalma qaydalarına əsasən müəyyən edilən üzvlər
üçün xüsusi rolların təyin edilməsini tələb edir (yəni tender).

4.1.2.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan hüquqi normalar
İnstitusional DÖST-lərin Azırbaycan siteminə daxil edilməsi.
Azərbaycanda DÖST modelinin yaradılması bir tərəfdən, DÖST-lərin hüquqi sistemə daxil edilə
biləcəyindən əmin olmaq ehtiyacını və digər tərəfdən də düzgün və effektiv fəaliyyət göstərməsi
üçün hər DÖST-in idarə edilməsini nəzərdə tutur.
İlk qeyd edilmiş “İnstitusional DÖST-lərin Azərbaycanın hüquqi sisteminə daxil ola biləcəyindən
əmin olmaq” mövqeyinin təfsilatlı şəkildə təsvir edilməsi nəzərdə tutulur.
İkinci məqama gəldikdə isə, “düzgün və effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün hər DÖST-in idarə
edilməsi” mövqeyinin təfsilatlarını təqdim edə bilməyəcəyik, çünki bunu növbəti hüquqi
addımlarla həll etmək lazım gələcək. Hər halda, belə addımları müxtəli hüquqi şərtlərlə atmaq
mümkün olduğuna görə biz DÖST-ləri tənzimləmək üçün riayət ediləcək mümkün hüquqi yolları
təsvir edəcəyik.
Bunu etmək məqsədilə, qeyd edilən əsas qanunlar nəzərdən keçirilmişdir, təqdim ediləcək
məzmun müəyyən edilmişdir, qanunun (qanunların) dəyişdirilməli olan xüsusi hissələri qeyd
edilmişdir. İşlərin nəticələri aşağıda təqdim edilib.
Dəyişikliklərə məruz qalmış qanunlar və təklif edilmiş dəyişikliklər İnstitusional DÖST modelinə
əsasən, DÖST-in təqdim edilməsindən təsirlənən əsas Qanunlar – Mədəniyyət barədə Qanun,
Mülki Məcəllə və Bələdiyyələr barədə Qanundur.
Mədəniyyət barədə Qanun: Mədəni irsin “iqtisadi dəyərinin artırılması” konsepsiyasının tətbiq
edilməsi lazımdır və özəl sektor nümunələrinin iqtisadi dəyərin artırılması prosesində iştirak
etməsini nəzərdə tutmaq lazımdır.
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Təklif edilən dəyişikliklər:
1) Mədəni irsin İqtisadi dəyərinin artırılmasının: Dövlət Siyasətinin prioritet istiqamətlərindən
biri olduğunu bəyan edən yeni maddəni əlavə etmək. İqtisadi dəyərin artırılması üzrə fəaliyyətlər
həmçinin dövlət və özəl qurumlar arasında əməkdaşlıq vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
Bu maddənin nömrəsi 5.2.1 olacaq və: Dövlət mədəniyyət sektorunda dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərini təyin edir; və bu istiqamətlərə əsaslanaraq, qəbul edilən və nəzarət edilən
məqsədəuyğun layihələrin, dövlət proqramlarının, strategiyaların və fəaliyyət planlarının
müvafiq icraçı qurum tərəfindən həyata keçirildiyini bildirən mövcud 5.2-ci Maddədən sonra
gələcək. Fəaliyyət tədbirlərinin işlənib hazırlanması və icrası mədəniyyətlə əməkdaşlıq şərtləri
çərçivəsində baş tutur.
Qeyd etmək olar ki, iki maddə məntiqi əlaqəlidir: 5.2.1 saylı Maddə əvvəlki 5.2 saylı maddədə
ifadə edilmiş Dövlət Prioriteti konsepsiyasını bərpa edir və ona iqtisadi dəyərin artırılması
mənasını əlavə edir.
2) Mövcud 18-ci Maddəni bu formada dəyişdirmək: Azərbaycan Republikasında mədəni
fəaliyyətin subyektləri - dövlət qurumları, fiziki şəxslər, yaradıcı insanlar, hüquqi şəxslər,
mədəniyyət müəssisələri, qeyri-kommersiya təşkilatları və dövlət qurumları və özəl sektor
nümunələrinin tərəfdaşlığı sayəsində yaradılmış hüquqi qurumlar (İnstitusional növlü DövlətÖzəl Tərədaşlıqlar) hesab edilir.
Hazırki versiya: Azərbaycan Republikasında mədəni fəaliyyətin subyektləri dövlət qurumları,
fiziki şəxslər, yaradıcı insanlar, hüquqi şəxslər, mədəniyyət müəssisələri, qeyri-kommersiya
təşkilatlarıdır.
Təklif edilən dəyişiklik xüsusi olaraq İnstitusional DÖST növünün tətbiq edilməsi üçün nəzərdə
tutulub.
Mülki Məcəllə: DÖST-in İnstitusional hüquqi nümunələrinin tətbiq edilməsi lazımdır.
Təklif edilən dəyişikliklər:
3) Bunu bəyan edən yeni Maddəni əlavə etmək: Hüquqi şəxs dövlət və özəl hüquqi qurumlar
arasındakı tərəfdaşlıq sayəsində yaradıla bilər (Dövlət-Özəl-Tərədaşlıq) və onun spesifik
məqsədi Mədəniyyət barədə Qanunun 5.2.1 saylı Maddəsində qeyd edildiyi kimi Mədəni İrsin
iqtisadi dəyərinin artırılması ilə məşğul olmaqdır.
Mu maddənin nömrəsi 43.7 olacaq və o, 43-cü Bölmənin axırıncı maddəsi olacaq. “Hüquqi
şəxslərin təyinatı və növləri” hazırda DÖST-ləri nəzərdə tutmur.
Bələdiyyələr haqqında Qanun – Bələdiyyələr və özəl sektor nümunələri arasında əməkdaşlığa
imkan yaratmaq.
Təklif edilən dəyişikliklər:
4) Mövcud 34-cü maddəni belə dəyişdirmək: Qanuna əsasən, iqtisadi fəaliyyət və qanun
tərəfindən qadağan edilməmiş digər fəaliyyət məqsədilə bələdiyyələr hüquqi şəxs yarada bilər və
ona qoşula bilər, və onların yenidən təşkilatına yaxud ləğvinə dair məsələləri həll edə bilərlər.
34-cü Maddənin hazırki versiyasında, aşağıda qeyd edildiyi kimi DÖST ilə bağlı heç bir şey
deyilməyib:
Qanuna əsasən, iqtisadi fəaliyyət və qanun tərəfindən qadağan edilməmiş digər fəaliyyət
məqsədilə bələdiyyələr hüquqi şəxs yarada bilər, onların yenidən təşkilatına yaxud ləğvinə dair
məsələləri həll edə bilərlər.
Azərbaycanda İnstitusional DÖST-lərin fəaliyyətini idarə etmək.
DÖST-lərin Azərbaycanın hüquqi sisteminə təqdim edilməsi məsələsini nəzərdən keçirdikdən
sonra onların fəaliyyəti məsələsi həll edilməlidir.
Faktiki olaraq, DÖST-ləri qurmaq və idarə etmək məqsədinə nail olmaq iki üsulla mümkündür:
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mövcud qanunların uyğunlaşdırılması yaxud DÖST-in spesifik qanunun tətbiqi Mövcud
qanunların uyğunlaşdırılması müvafiq qanunlar və nizamnamələr çərçivəsində və həmçinin
DÖST ilə bağlı proses və öhdəliklərin tətbiq edilməsi üçün DÖST istiqamətində tətbiq edilən
hüquqi qanunları aydınlaşdırmaq.
DÖST-in spesifik qanunun tətbiqi, mövcud normativ-hüquqi baza aydın yaxud hərtərəfli
olmadıqda yaxud DÖST-i qurmaq və idarə etmək üçün dövlətə məhdudiyyət yaratdıqda, xüsusilə
yararlı ola bilər.
Hər iki halda, DÖST üçün istiqamətləndirici prinsipləri, prosesləri, institusional cavabdehlikləri
və həmçinin DÖST-lər üçün dövlət maliyyə idarəetməsi kimi siyasətləri aydın şəkildə yaratmaq
lazımdır (satınalma və mübahisələrlə məşğul olmaq kimi).
Azərbaycanın normativ-hüquqi bazası diqqətli şəkildə öyrənilmişdir və mövcud qanunların
DÖST prosesinə uyğunlaşması ilə bağlı heç bir maneəyə rast gəlinməmişdir. Ona görə də,
yuxarıda qeyd edilmiş və DÖST nümunələrinin idarə edilməsinə yönəlmiş hüquqi proseslərin hər
ikisi potensial olaraq qüvvədədir və onların təsviri təmin edilir.
Mövcud qanunların uyğunlaşdırılması – təklif edilən dəyişikliklər İnstitusional DÖST
nümunələrinin fəaliyətini idarə etmək məqsədilə ən çox təsirə məruz qalmış qanun Mülki
Məcəllədir.
Təklif edilən dəyişiklik bundan ibarətdir: xüsusi DÖST bölməsini təqdim etmək və burada hər
nümunə - Fond iştiraka görə; Konsorsium iqtisadi dəyərin artırılmasına görə; Dövlət-özəl şirkət
- izah ediləcək və tənzimlənəcək, Məcəllənin 2-ci Bölməsində qeyd edildiyi formada bu bütün
digər hüquqi qurumlar üçün edildiyi kimi. Şəxslər10.
Yeni təqdim edilmiş bölmənin sıra nömrəsi 4-cü paraqraf ola bilər və Mədəniyyət Sektoru üçün
Dövlət-Özəl hüquqi qurumlar adlandırıla bilər. Bu, Şəxslər adlı 2-ci Bölmədə olacaq və əvvəlki
Hüquqi qurumlar barədə qanun layihəsi, illik balans və audit adlı 4-cü paraqrafın yerini tuta bilər.
DÖST barədə spesifik Qanunun tətbiqi.
Dövlət-Özəl Tərədaşlığını idarə etmək üçün təklif edilən son mümkün üsul “Xüsusi DÖST
Qanunun” qəbuludur və bu, profili yüksəltməyə və DÖST proqramına siyasi yönümlüyü nümayiş
etdirməyə kömək edə bilər.
Belə Qanun həm İnstitusional və həm də Müqavilə əsaslı DÖST-lərin fəaliyyəti ilə bağlı bütün
cəhətləri özündə birləşdirəcək və beləliklə də, DÖST-lərlə bağlı Nazirliyin hansısa xüsusi
Qaydalarını tətbiq etmək ehtiyacı qalmayacaqdır (yuxarıdakı paraqrafa bax).
Qeyd edilməlidir ki, yaxşı formada hazırlanmış DÖST qanunu bir qayda olaraq daha təfsilatlı
qaydalarla dəstəklənə biliəcək prinsipləri təyin edir və buna səbəb sərtlikdən yan qaçmaq və
DÖST proqramının tədricən qəbul edilməsini təmin etməkdir.

4.1.3 Dövlət-özəl sektorlar arasında müqavilə əsasında tərəfdaşlıq
Tamamilə Müqavilə əsaslı dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində, dövlət və özəl sektorlar
arasındakı tərəfdaşlıq yalnız, hüquqları və öhdəlikləri tənzimləyən müqavilə əsaslı əlaqələrə
istinad edir.

Spesifik sektorların hüquqi şəxsləri üçün şərtlər adətən Mülki Məcəlləyə daxil edilmir. Lakin bu dəyişiklik bir səbəbdən
lazımi sayılır: Azərbaycanın başqa heç bir qanunu təklif edilən DÖST nümunələrini təfsilatlı tənzimləyə bilməz. Heç bir
qanuni şərt Mədəniyyət üçün İnstitusional DÖST-ləri tənzimləmək məqsədilə Mülki Məcəlləyə xüsusi-sektor bölməsinin
əlavə edilməsinin qarşısını almır.
10
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4.1.3.1 Məqsədlər
Azərbaycanın Mədəniyyət sektoru üçün təklif edilən müqavilə əsaslı DÖST nümunələri.
a) Sponsorluq
Dövlətin idarəetmə qurumları sponsorluqlar vasitəsilə özəl quruma müəyyən mallar, xidmətlər
yaxud digər faydalar müqabilində öz adını, loqosunu, brendini yaxud məhsullarını dərc etdirməyi
təklif edə bilər. Mədəniyyət sektorunda sponsorluq, malların və xidmətlərin təmin edilməsilə
bağlıdır. Bura həmçinin, sponsor tərəfindən bərpa işlərinin layihəsinin hazırlanması və onların
həyata keçirilməsi daxildir ki bu da “başabaş” adlandırla bilinəcək vəziyyətdir, yəni sponsorluq
edilən tərəf bərpa işləri üçün pula qənaət edir və sponsor isə öz ictimai imicini gücləndirir və öz
brendini təşviq etmiş olur.
b) Xidmət Konsessiyası
Xidmət Konsessiyası DÖST-nın bir formasıdır və burada malları borc verən və ictimai xidmətlərə
görə cavabdeh olan idarəetmə orqanları bu xidmətlərin icrasını özəl konsessiya qurumuna həvalə
edir. Belə bir vəziyyətdə, özəl tərəfdaş və son istifadəçi arasında birbaşa əlaqə: özəl tərəfdaş
dövlətin qurumu “əvəzinə” (onun nəzarətilə olsa da) ictimaiyyət üçün xidmət təmin edir. Özəl
tərəf xidmətin yaradılması və istismarına dair bütün cavabdehliyi öz üzərinə götürür və buna görə
istifadəçilərdən ödəniş alır. Adətən, konsessiya modeli uzunmüddətli müqavilələrlə tərənnüm
edilir və bu da infrastrukturun uzun müddətli xidmətinə dəlalət edir.
Xidmət Konsessiyası ictimai xidmətlərin idarə edilməsinin mühüm formalarından biridir. Bu,
dövlətin idarəetmə orqanlarına imkan verir ki, əlavə məsrəf xərcləmədən ictimai xidmətlər
təqdim etsinlər.
Mədəni irs sahəsində konsessiya əlavə xidmətlərin idarə edilməsi üzrə tədricən uyğunluq əldə
etməyə başlayıb.

4.1.3.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Azərbaycanda DÖST modelinin yaradılması bir tərəfdən DÖST-lərin hüquqi sistemə daxil edilə
biləcəyindən əmin olmaq ehtiyacını və digər tərəfdən də düzgün və effektiv fəaliyyət göstərməsi
üçün hər DÖST-in idarə edilməsini nəzərdə tutur.
İlk qeyd edilmiş “İnstitusional DÖST-lərin Azərbaycanın hüquqi sisteminə daxil ola biləcəyindən
əmin olmaq” mövqeyinin təfsilatlı şəkildə təsvir edilməsi nəzərdə tutulur.
İkinci məqama gəldikdə isə, “düzgün və effektiv fəaliyyət göstərməsi üçün hər DÖST-in idarə
edilməsi” mövqeyinin təfsilatlarını təqdim edə bilməyəcəyik, çünki bunu növbəti hüquqi
addımlarla həll etmək lazım gələcəkdir. Hər halda, belə addımları müxtəlif hüquqi şərtlərlə atmaq
mümkün olduğuna görə biz DÖST-ləri tənzimləmək üçün riayət ediləcək mümkün hüquqi yolları
təsvir edəcəyik.
Bunu etmək məqsədilə, qeyd edilən əsas qanunlar nəzərdən keçirilmişdir, təqdim ediləcək
məzmun müəyyən edilmişdir, qanunun (qanunların) dəyişdirilməli olan xüsusi hissələri qeyd
edilmişdir. İşlərin nəticələri aşağıda təqdim edilib.
Dəyişikliyə məruz qalmış qanunlar və təklif edilmiş dəyişikliklər İnstitusional DÖST modelinə
əsasən, DÖST-in təqdim edilməsindən təsirlənən əsas Qanunlar – Mədəniyyət haqqında Qanun,
Dövlət Satınalamaları haqqında Qanun və Bələdiyyələr haqqında Qanundur.
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Mədəniyyət haqqında Qanun: Mədəni irsin “iqtisadi dəyərinin artırılması” konsepsiyasının
tətbiq edilməsi lazımdır və özəl sektor nümunələrinin iqtisadi dəyərin artırılması prosesində
iştirak etməsini nəzərdə tutmaq lazımdır.
Təklif edilən dəyişikliklər:
1) Mədəni irsin İqtisadi dəyərinin artırılmasının: Dövlət Siyasətinin prioritet istiqamətlərindən
biri olduğunu bəyan edən yeni maddəni əlavə etmək. İqtisadi dəyərin artırlması üzrə fəaliyyətlər
həmçinin dövlət və özəl qurumlar arasında əməkdaşlıq vasitəsilə həyata keçirilə bilər.11
Bu maddənin nömrəsi 5.2.1 olacaq və: Dövlət mədəniyyət sektorunda dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərini təyin edir; və bu istiqamətlərə əsaslanaraq, qəbul edilən və nəzarət edilən
məqsədəuyğun layihələrin, dövlət proqramlarının, strategiyaların və fəaliyyət planlarının
müvafiq icraçı qurum tərəfindən həyata keçirildiyini bildirən mövcud 5.2-ci Maddədən sonra
gələcək. Fəaliyyət tədbirlərinin işlənib hazırlanması və icrası mədəniyyətlə əməkdaşlıq şərtləri
çərçivəsində baş tutur.
Qeyd etmək olar ki, iki maddə məntiqi əlaqəlidir: 5.2.1 saylı Maddə, əvvəlki 5.2 saylı maddədə
ifadə edilmiş Dövlət Prioriteti konsepsiyasını bərpa edir və ona iqtisadi dəyərin artırılması
mənasını əlavə edir.
2) Bunu bildirən yeni Maddə əlavə etmək: Dövlət qurumları mədəni irsin iqtisadi dəyərinin
artırılması ilə məşğul olması üçün spesifik müqavilə razılaşmaları ilə özəl sektor nümunələrini
cəlb edə bilər (Müqavilə əsaslı Dövlət-Özəl Tərəfdaşlıqlar).
Bu maddənin nömrəsi 18.1 olacaq və bu, İnstitusional DÖST növünün təqdim edildiyi 18-ci
Maddədən sonra gələrək Müqavilə əsaslı DÖST növünü təqdim edəcək12
Dövlət Satınalmaları haqqında Qanun: satınalma üsulları arasında Dövlət-Özəl tenderlərini
təqdim etmək lazımdır.
Təklif edilən dəyişikliklər:
3) Mövcud 16.1 saylı Maddəni belə dəyişmək: Azərbaycan Respublikasında malların (işlərin) və
xidmətlərin mövcud Qanunun 17-21-ci maddələrində göstərilən müraciət ərizələrinin verilməsi
şərtlərindən asılı olaraq, açıq tender, iki mərhələli tender, məhdud iştiraklı tender və qapalı
tender, dövlət-özəl tenderi, təkliflər üçün müraciət, qiymətlər üçün müraciət və bir mənbədən
satınalma üsulları vasitəsilə həyata keçirilir.
Hazırki versiya belədir: Azərbaycan Respublikasında malların (işlərin) və xidmətlərin, mövcud
Qanunun 17-21-ci maddələrində göstərilən müraciət ərizələrinin verilməsi şərtlərindən asılı
olaraq, açıq tender, iki mərhələli tender, məhdud iştiraklı tender və qapalı tender, təkliflər üçün
müraciət, qiymətlər üçün müraciət və bir mənbədən satınalma üsulları vasitəsilə həyata keçirilir.
Azərbaycanda Müqavilə əsaslı DÖST-lərin fəaliyyətini idarə etmək.
DÖST-lərin Azırbaycanın hüquqi sisteminə təqdim edilməsi məsələsini nəzərdən keçirdikdən
sonra onların fəaliyyəti məsələsi həll edilməlidir.
Faktiki olaraq, DÖST-ləri qurmaq və idarə etmək məqsədinə nail olmaq iki üsulla mümkündür:

11
12

•

mövcud qanunların uyğunlaşdırılması

•

yaxud
spesifik DÖST qanunun tətbiqi

Qeyd edildiyi kimi, bu dəyişiklik İnstitusional və Müqavilə əsaslı DÖST-lər üçün nəzərdə tutula bilər
İnstitusional DÖST-in təqdim edilməsi üçün təklif edilən 2) saylı dəyişikliyə bax
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Mövcud qanunların uyğunlaşdırılması müvafiq qanunlar və nizamnamələr çərçivəsində və
həmçinin DÖST ilə bağlı proses və öhdəliklərin tətbiq edilməsi üçün DÖST istiqamətində tətbiq
edilən hüquqi qanunları aydınlaşdırmaq.
DÖST-in spesifik qanunun tətbiqi mövcud normativ-hüquqi baza aydın yaxud hərtərəfli
olmadıqda yaxud DÖST-i qurmaq və idarə etmək üçün dövlətə məhdudiyyət yaratdıqda, xüsusilə
yararlı ola bilər.
Hər iki halda, DÖST üçün istiqamətləndirici prinsipləri, prosesləri, institusional cavabdehlikləri
və həmçinin DÖST-lər üçün dövlət maliyyə idarəetməsi kimi siyasətləri aydın şəkildə yaratmaq
lazımdır (satınalma və mübahisələrlə məşğul olmaq kimi).
Azərbaycanın normativ-hüquqi bazası diqqətli şəkildə öyrənilmişdir və mövcud qanunların
DÖST prosesinə uyğunlaşması ilə bağlı heç bir maneəyə rast gəlinməmişdir. Ona görə də,
yuxarıda qeyd edilmiş və DÖST nümunələrinin idarə edilməsinə yönəlmiş hüquqi proseslərin hər
ikisi potensial olaraq qüvvədədir və onların təsviri təmin edilir.
Mövcud qanunların uyğunlaşdırılması – təklif edilən dəyişikliklər İnstitusional DÖST
nümunələrinin fəaliyyətini idarə etmək məqsədilə ən çox dəyişikliyə məruz qalmış qanun Dövlət
Satınalmaları haqqında Qanundur.
Təklif edilən dəyişiklik bundan ibarətdir: xüsusi DÖST bölməsini təqdim etmək və burada hər
nümunə - Sponsorluq və Konsessiya - bütün digər satınalma üsulları üçün edildiyi kimi, bütün
tender prosedurları və əlaqədar spesifik şərtlərlə izah ediləcək.
Yeni təqdim edilmiş bölmə IX Fəsil adlandırıla bilər – Qanunun son fəsli və adı Mədəniyyət
Sektoru üçün Müqavilə əsaslı Dövlət-Özəl Tərəfdaşlıqlar.
Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş xüsusi Qaydaların olacağını gözləmək.
Müqavilə əsaslı DÖST nümunələrinə istinad edərək (Sponsorluq və Konsessiya) həmçinin
aşağıdakı proseslər tətbiq edilə bilər13:
•

Satınalmalar haqqında Qanunda yeganə dəyişiklik mövcud 16.1 saylı Maddənin dəyişilməsi
olacaqdır (yuxarıda bax, “DÖST-in hüquqi sistemə daxil olması – dəyişikliyə məruz qalmış
qanunlar və təklif edilmiş dəyişikliklər” paraqrafında, “Müqavilə əsaslı DÖST” bölməsi, təklif
edilən dəyişiklik №3),
və

•

əvəzində, Dövlət Satınalmaları haqqında Qanunda DÖST ilə bağlı spesifik bölmənin yaradılması
(“Mövcud normativ-hüquqi bazanın uyğunlaşdırılması – mövcud qanunlar çərçivəsində tərtib
edilmiş spesifik nizamnamələr vasitəsilə” bölməsində təklif edilən dəyişikliyə bax) və Nazirlər
Kabineti tərəfindən “Müqavilə əsaslı Dövlət-Özəl Tərədaşlıqlar” adlı xüsusi bölmənin
yaradılması və təsdiq edilməsi. Bu, hər bir spesifik nümunəni tənzimləyəcək.
DÖST haqqında xüsusi Qanunun tətbiqi.
Dövlət-Özəl Tərədaşlığını idarə etmək üçün təklif edilən son mümkün üsul “Xüsusi DÖST
Qanunun” qəbuludur və bu, məsələnin əhəmiyyətini daha da artırmağa və DÖST proqramına
xüsusi siyasi sadiqliyi nümayiş etdirməyə kömək edə bilər.
Belə Qanun həm İnstitusional və həm də Müqavilə əsaslı DÖST-lərin fəaliyyəti ilə bağlı bütün
cəhətləri özündə birləşdirəcək və beləliklə də, DÖST-lər ilə bağlı Nazirliyin hansısa xüsusi
Qaydaları tətbiq etmək ehtiyacı qalmayacaqdır (yuxarıdakı paraqrafa bax).

Bu proses institusional DÖST-lər üçün tətbiq edilmir, belə ki, Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hüquqi
məlumatların tənzimlənməsi üçün Nazirlər Kabinetinin qərarı qəbul edilə bilməz.
13
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Qeyd edilməlidir ki, yaxşı formada hazırlanmış DÖST qanunu bir qayda olaraq daha təfsilatlı
qaydalarla dəstəklənə bilinəcək prinsipləri təyin edir və buna səbəb sərtlikdən yan qaçmaq və
DÖST proqramının tədricən qəbul edilməsini təmin etməkdir.
Qonşu ölkələrdə Dövlət-Özəl Tərəfdaşlıq nümunələri
Dövlət-Özəl Tərədaşlığın Şərqi-Avropanın 6 fərqli Ölkəsində təqdim və tətbiq edilməsinə dair
müqayisəli təhlil verilir. Eyni nailiyyətin əldə edilməsinə yönəlmiş müxtəlif modellərin praktik
nümunələrini təqdim etmək məqsədilə hər ölkədə siyasi, hüquqi və institusional normativ-hüquqi
bazanın necə qurulması təsvir edilir.

1) Rusiya Federasiyası
Son illərdə Rusiya Federasiyası DÖST ilə bağlı normativ-hüquqi bazanın işlənib hazırlanmasında
fəal olmuşdur. Əsas məqsəd nəqliyyat, energetika, kommunal xidmətlər və sosial infrastruktur
kimi ictimai infrastrukturların inkişaf etdirilməsi məqsədilə özəl sektorun cəlb edilməsi üçün
şərtlərin yaxşılaşdırılmasıdır.
DÖST layihələrinin həyata keçirilməsini iki federal qanun tənzimləyir: “Konsessiya
Razılaşmaları” haqqında Federal Qanun (2005) və “Rusiya Federasiyasında Dövlət-Özəl
Tərəfdaşlıq və Bələdiyyə-Özəl Tərəfdaşlıq” haqqında Federal Qanun (2015). Xüsusilə də
sonuncusu infrastruktura özəl sektor tərəfindən sərmayələri yumşaltmağa yönəlmişdi.
Bu federal qanunların hər ikisi DÖST layihələrinin tələb edilməyən təkliflər vasitəsilə işlənib
hazırlanmasına icazə verir. Beləliklə də, özəl tərəfdaşlar DÖST layihəsini birbaşa dövlət tərəfdaşa
təqdim edə bilərlər.
DÖST ilə bağlı normativ-hüquqi bazaya həmçinin tender prosedurlarının tənzimlənməsini və
DÖST layihələrinin icrasına nəzarəti əhatə edən 13 əlavə hüquqi akt daxildir. Son olaraq, DÖSTlər Rusiya Federasiyasnın subyektlərinin və bələdiyyə hüquqi aktlarının tənzimləyici əlavə aktları
vasitəsilə bələdiyyə səviyyəsində tənzimlənir.

2) Ukrayna
Ukraynada DÖST-ləri bir çox qanunlar tənzimləyir. DÖST haqqında Qanun (2010), Konsessiya
Qanunu (1999), yollar üçün tətbiq ediləcək müxtəlif sektorlarla bağlı konsessiya qanunları (1999,
dəyişdirilib 2009), su sanitariyası (2010) dəniz limanları (2012), DÖST-lərin həyata
keçirilməsinə dair konkret məsələlərin tender prosedurlarının tənzimlənməsinə dair qanun (2011)
- bunların hamısı birlikdə, DÖST-ləri əhatə edən normativ-hüquqi bazanı təşkil edir. DÖST-lər
üçün normativ-hüquqi bazanı təkmilləşdirmək üçün 2016-cı ilin fevral ayında Ukrayna
Parlamenti "Dövlət Özəl Tərəfdaşlıqlarıı İnkişaf etdirmək və Ukraynaya Sərmayə qoyuluşunu
Stimullaşdırmaq üçün Tənzimləyici Maneələrin Aradan Qaldırılmasına dair Ukraynanın
Müəyyən Qanunlarının Dəyişdirilməsi” barədə 817-VIII saylı Ukrayna Qanununu qəbul etdi.
2012-ci ildə milli səviyyədə DÖST mərkəzi yaradıldı. Sərmayə və Milli Layihələr üzrə
Ukraynann Dövlət Agentliyi (SAINPU) layihələrin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini
dəstəkləyir. DÖST-lər həmçinin regional səviyyədə müqavilələr şəklində bağlana bilər.
Ukrayna özəl sektoru infrastruktur layihələrinə 1998-ci ildən başlayaraq cəlb edir, xüsusilə də
itkilərin çox olduğu sahələrə və həmçinin enerji, nəqliyyat, su və sanitariya və kanalizasiya
sektorlarında DÖST təcrübəsinə malikdir.
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3) Xorvatiya
DÖST-lər Dövlət Özəl Tərədaşlıq Aktına (2008), Dövlət Satınalma Aktına (2012) və əlavə
nizamnamələrə əsasən idarə edilir. Həm DÖST barədə Akt və həm də Konsessiya Aktı
dəyişdirilib (2014 və 2013 müvafiq olaraq). Hərtərəfli normativ-hüquqi baza yerli hakimiyyət
orqanlarına DÖST layihələrini müstəqil şəkildə icra etməyə imkan verir.
2008-ci ildə, Dövlət Özəl Tərəfdaşlıq üzrə Agentlik yaradıldı və 2015-ci ildə bütün sektorlar üçün
nəzarətçi rolunu oynayan Sərmayə və Rəqabətə davamlılıq üzrə Agentliyə birləşdirildi. DÖST
təklifləri və müqavilələrin ilk versiyası bu agentlik tərəfindən təsdiq edilməlidir.
Uğurlu DÖST layihəsi kimi, 2013-cü ildə maliyyə bağlanışı olan Zaqreb hava limanı
konsessiyasını qeyd etmək olar. 2015-ci ildə, Zaqreb, Popovaça, Varazdin və Rijeka kimi bir neçə
şəhərdəki bir çox xəstəxanalar və iki məktəbin konstruksiyası əlçatanlığa əsaslanan DÖST
mexanizmləri çərçivəsində həyata keçirilmişdi.

4) Polşa
Nəqliyyat, kommunikasiyalar və enerji sahələri də daxil olmaqla yüksək keyfiyyətli infrastuktura
sərmayənin qoyulması Polşanın inkişaf potensialını dəstəkləmək üçün mühüm həyati rola
malikdir.
Dövlət Özəl Tərəfdaşlığı haqqında Qanun (2008), İnşaat İşləri və Xidmətləri üçün Konsessiya
haqqında Qanun (2009), Pullu Magistral Yolları haqqında Akt (1994) və Dövlət Satınalamaları
haqqında Qanun (2014) infrastuktura sərmayənin qoyulmasını və DÖST-ləri milli, regional və
bələdiyyə səviyyələrində tənzimləyir.
Normativ-hüquqi baza tətbiq edilmənin təhlili səviyyəsində, qüvvədə olan dörd qanun arasında
prosedurlarda uyğunluqlar və fərqliliklər, kiçik layihələr üçün proseslər, layihənin hazırlanması,
satınalma və icranın müxtəlif mərhələləri üçün standart şablonlar və metodologiyalar kimi
təkmilləşdirmə üçün mühüm olan bir neçə sahə ilə hərtərəfli hesab edilir.
İqtisadiyyat Nazirliyi, İnfrastuktur və İnkişaf Nazirliyi, digər infrastruktur sektorlarının
nazirlikləri və yerli hakimiyyət orqanları DÖST ilə bağlı fəaliyyətlərdə iştirak edirlər. İnfrastuktur
və İnkişaf Nazirliyi bu yaxınlarda DÖST layihələrini hazırlamaları və icra etmələri üçün dövlət
qurumlarına kömək etmək məqsədilə DÖST Platforması yaratmışdır.
2013-2016-cı illərdə, nəqliyyat, tullantılar, səhiyyə və sosial infrastruktur sektorlarında 6 DÖST
layihəsi maliyyə bağlanışına çatmışdır.

5) Tacikistan
Tacikistan Republikası DÖST ilə bağlı mövzuları siyasi gündəlikdə saxlayır və DÖST
proqramının işlənib hazırlanmasını infrastrukturun sürətləndirilməsi üçün mühüm strategiya
hesab edir. Ölkə nəqliyyatdan tutmuş su və enerji sistemlərinə qədər infrastruktur layihələrini
işləyib hazırlamaq məqsədilə özəl sərmayə mənbələrini cəlb etməyi nəzərdə tutur.
Bu cəhdlər çərçivəsində, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə 2012-ci ildə ölkənin DÖST qanunu
təsdiq edildi. Bu nəqliyyat, elektrik enerjisi, su sektorlarında DÖST modellərini istifadə etməyə
imkan verir, lakin konsessiyanın əldə edilməsinə tətbiq edilmir.
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Satınalma orqanları mərkəzi səviyyədə yaxud yerli hakimiyyət orqanlarında ola bilər, layihənin
işlənib hazırlanması və satınalmaya dair onların fəaliyyətləri isə Tacikistanın DÖST üzrə Şurası
və Sərmayələrin və Dövlət Əmlakının İdarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi (DÖST-lər üçün
səlahiyyətli qurum kimi təsvir edilən SCISPM) tərəfindən idarə edilir. Əlavə olaraq DÖST
haqqında Qanun, 2013-cü ilin avqust ayında Sərmayələrin və Dövlət Əmlakının İdarə edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi nəzdində təsis edilmiş DÖST üzrə İşçi Qrupunu yaradır.
Ölkədə DÖST nailiyyətləri ilə bağlı ən uğurlu nümunə Pamir Enerji layihəsinin yaradılmasıdır.

6) Litva
Litvada DÖST-lər milli və bələdiyyə səviyyəsində Konsessiyalar haqqında Qanun (1999,
dəyişdirilib 2011), Sərmayələr haqqında Qanun (1999, dəyişdirilib 2014), Dövlət Satınalmaları
haqqında Qanun (1996) və Litva Dövlətinin Dövlət-Özəl Tərədaşlığına dair Qətnaməsi (2009) ilə
idarə edilir. Layihənin tətbiq edilməsini təkmilləşdirmək məqsədilə, sonuncusu 2015-ci ildə
dəyişdirilib. Litvanın normativ-hüquqi bazası son dərəcə uyğun hesab edilir və dövlət onu
təkmilləşdirməkdə davam edir. Misal üçün, nəzərdə tutulmayan təklifləri tənzimləmək məqsədilə
dövlət bu yaxınlarda Sərmayələr haqqında Qanunda dəyişikliklər etmişdir.
İnstitusional rollar aydın şəkildə təyin edilir və Litvaya Sərmayə Qoy (İqtisadi Nazirliyinin
nəzdnində) və Mərkəzi Layihə İdarəetmə Agentliyi (Maliyyə Nazirliyi nəzdnində) daxil olmaqla
müxtəlif qurumlara yönləndirilir. 2010-cu ildən bəri, Litvaya Sərmayə Qoy təşkilatı mərkəzi və
yerli hakimiyyət dairələri tərəfindən irəli sürülən layihələrlə bağlı tövsiyələr verir və onları
asanlaşdırır, sərmayəçilərin DÖST layihələrində iştirak etməsini tövsiyə edir, hazırki
kommunikasiya dəstəyinə dair məlumat təmin edir. Mərkəzi Layihə İdarəetmə Agentliyi dövlət
sektorunun nümunələrinə DÖST layihələrinin sistemli şəkildə həyata keçirilməsinə dair
tövsiyələr verir. Bu həmçinin DÖST layihələri üçün təsdiq edilmiş qurum kimi fəaliyyət göstərir.
Litva DÖST-ləri ilkin olaraq bələdiyyə səviyyəsində və enerji və nəqliyyat sektorlarında və
həmçinin sosial və şəhər infrastrukturunda həyata keçirmişdi. Aİ-nın digər üzv dövlətləri kimi
Litva da DÖST-lər üçün Aİ-nın struktur vəsaitlərinin istifadəsini tətbiq edib.
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Müqayisə üçün məlumat cədvəli

DÖST ilə bağlı Spesifik Qanunlar
və Nizamnamələr

Ölkələr

Rusiya
Federasiyası

•
•

Ukrayna

•
•
•

Xorvatiya

•
•

Polşa

•
•
•
•

Tacikistan

DÖST-lər və
DÖST
Vahidləri
üçün
səlahiyyətli
dövlət
qurumu
Yoxdur

•

“Konsessiya Razılaşmaları”
haqqında Federal Qanun №115-FZ
(2005-ci il 21 iyul);
“Rusiya Federasiyasında DövlətÖzəl Tərəfdaşlıq və BələdiyyəÖzəl Tərəfdaşlıq” haqqında Federal
Qanun №224-FZ (2015-ci il 13
iyul).
DÖST haqqında Qanun (2010);
Konsessiya Qanunu (1999);
“Dövlət Özəl Tərəfdaşlıqları
İnkişaf etdirmək və Ukraynaya
Sərmayə qoyluşunu
Stimullaşdırmaq üçün Tənzimləyici
Maneələrin Aradan Qaldırılmasına
dair Ukraynanın Müəyyən
Qanunlarının Dəyişdirilməsi”
haqqında Ukrayna Qanunu №817VIII.
DÖST haqqında Akt (2011);
Konsessiya Aktı

•

•

Dövlət Özəl
Tərəfdaşlıq
üzrə Agentlik

Dövlət Özəl Tərəfdaşlığı haqqında
Qanun (2008);
İnşaat İşləri və Xidmətləri üçün
Konsessiya haqqında Qanun
(2009);
Pullu Magistral Yolları haqqında
Akt (1994);
Dövlət Satınalamaları haqqında
Qanun (2014)
DÖST Qanunu (2012);

•

Dövlətə
dəstək olmaq
məqsədilə
DÖST
Platforması

•

Sərmayələrin
və
Dövlət
Əmlakının
İdarə edilməsi
üzrə Dövlət
Komitəsi
DÖST Vahidi

•

•
Litva

•
•
•

Konsessiyalar haqqında Qanun
(1999, dəyişdirilib 2011);
Sərmayələr haqqında Qanun (1999,
dəyişdirilib 2014);
Dövlət Satınalmaları haqqında
Qanun (1996);

•

DÖST
Mərkəzi
Sərmayə və
Milli
Layihələr
üzrə
Ukraynanın
Dövlət
Agentliyi

Mərkəzi
Layihə
İdarəetmə
Agentliyi
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•

Litva Dövlətinin Dövlət-Özəl
Tərədaşlığına dair Qətnaməsi
(2009)

4.2 Maliyyələşmə mənbələrinin diversifikasiyası və mədəni xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi və
genişləndirilməsi
4.2.1 Mədəniyyət sahəsi üçün vergi çıxılma prinsipləri və vergi güzəştləri
Bu bölmədə incəsənətə və mədəniyyətə dəstəyin möhkəmləndirilməsinə yönləndirilmiş mümkün
stimullaşdırıcı tədbirlər təqdim edilib.
Onlar İtaliya sistemində təcrübədən uğurla keçmiş üsulladır və təklif edilir ki, eyni mexanizmlər
Azərbaycanın mədəniyyət sektoru üçün də tətbiq edilsin. Aşağıda təqdim edilmiş siyahı hərtərəli
olmaya bilər, belə ki, digər stimullaşdırıcı tədbirlər məxsusi olaraq Azərbaycan sistemi üçün
hazırlanmış ola bilər.
Həmçinin mümkün olduğu hallarda Azərbaycanın Vergi Məcəlləsində məhz hansı yerlərə əlavə
edilə biləcəyi barədə təklif verilmişdir. Bu, stimullaşdırıcı üsullarının məntiqli formada qanunda
əlavə edilməsi və öz yerini tapması üçün edilir.

4.2.1.1 Məqsədlər
Stimullaşdırıcı mexanizmlər mükəmməl şəkildə aşağıdakı üç hissəyə bölünə bilər:
✓ Mədəniyyətdən istifadəyə dair stimullaşdırıcı tədbirlər – mədəniyyətdən istifadənin istənilən
formasının, vergi çıxılmalarının subyekti ola biləcəyi tədbilər (məsələn, musiqinin, rəsm
əsərlərinin, heykəlin alınması). Belə tədbirlərin ən ümumi forması kimi mədəniyyət əşyalarının
alınmasına görə ƏDV çıxılmaları, mədəniyyət əşyalarının alınmasına görə vergi ayırımları, vergi
əvəzinə incəsənətin ötürülməsi kimi digər tədbirlər qeyd edilə bilər. Mədəniyyət əşyalarının
alınmasına və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə ƏDV çıxılmaları, mədəniyyət sənayeləri üçün
ən vacib gizli subsidiyalardan birini təşkil edir.
✓ Faiz qanunvericiliyi, yaxud faiz xeyriyyəçiliyi – vergi ödəyicilərinin, konkret qeyrikommersiya, qeyri-dövlət təşkilatına və bəzi hallarda kilsələr kimi digər təşkilatlara öz gəlir
vergisindən müəyyən faiz təyin edə biləcəyi vergi tədbiridir. Bu tədbir iki cəhətlə xarakterizə
edilir: 1) vergi ödəyicilərinin özləri ödədikləri vergi hissəsinin necə paylaşdırılacağı barədə fərdi
olaraq qərar verirlər; 2) təyin edilmiş vasitələrin istifadəsi müəyyən benefisiarlara dəstək ilə
məhdudlaşdırılıb.
✓ Mədəniyyət üçün lotereya əsasında maliyyələşmə - mədəniyyətə özəl sərmayənin mühüm
mənbəyidir, çünki onların paylaşdırılması əks təqdirdə mümkün olmayacaq mədəni müdaxilələrə
imkan yaradır. Lotereya fondlarının mədəniyyət üçün istifadəsi nisbətən yeni olsa da, mədəniyyət
sahəsində əlavə subsidiyaların axtarışı baxımından əhəmiyyət kəsb etməyə başlayan tədbirdir.
Loteraya fondlarının vəsait toplama və yenidən paylaşdırma üsulları ölkədən ölkəyə dəyişir. Bu
vəsaitlər əksər halda ayrılmış vergilərlə bağlı olur və onlar xüsusi mədəniyyət məqsədləri üçün
ayrılmış olurlar.
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4.2.1.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Aşağıdakı siyahıda Azərbaycanın Vergi Məcəlləsinə daxil edilməsi təklif edilən stimullaşdırıcı
üsullar göstərilib.

1. Mədəniyyət əşyalarının alınmasına görə ƏDV-nin jurnallar, gündəlik qəzetlər, kitablar, dövri
nəşrlər, çap musiqi nəşrləri, coğrafi xəritələr və bənzər əşyalar üçün X% civarında azaldılması
məqsədilə yeni Maddə əlavə etmək.
Bu, “vergilərdən azad etmə” mövzusuna həsr edilmiş 164-cü maddədə yerləşdrilə bilər.

2. Qədim incəsənət nümunələrinin alınmasına görə vergi imtiyazları məqsədilə, qədim
incəsənət nümunələrinin alışı üçün ƏDV ilə əməliyyat sxemini əks etdirən yeni Maddə əlavə
etmək. ƏDV sistemi istifadə edilmiş əşyalarla və qədim incəsənət nümunələri ilə ticarət edən
kəslər üçün nəzərdə tutulub və burada məqsəd malları alan vergi ödəyicisinin malları yenidən
satdığı zamanı təkrar vergi çıxılmalarına məruz edilməsinin qarşısını almaqdır.
Bu, “vergidən azad edilmə” və “sıfır dərəcə ilə vergi” mövzusuna həsr edilmiş 164-cü yaxud 165ci maddədə yerləşdirilə bilər.

3. “Vergi əvəzinə incəsənətin ötürülməsi”-ni təqdim etmək məqsədilə yeni maddə əlavə etmək.
Bu sxem mədəniyyət nümunələrini və həmçinin yaşayan müəlliflərin əsərlərini dövlətə güzəşt
etmək və əvəzində vergi ödəməmək ehtimalını nəzərdə tutur.
Məcəllənin 7-ci fəslində vergilərin ödənilməsinə dair ümumi qaydalar müəyyən edilib və yeni
maddə (90-1) fəslinə əlavə edilə bilər.

4. Sponsorluq üçün xüsusi vergi ayırımlarına icazə vermək məqsədilə yeni Maddə əlavə etmək. Bu
üsulla reklam xərcləri və təqdimat məsrəfləri tamamilə şirkətin gəlirindən çıxıla bilər. Belə
olduqda sponsorluq vergi çıxılmaları üçün tamamilə çıxılan məsrəf kimi nəzərdə tutulur. Fiziki
şəxslərə gəldikdə, mədəniyyət sektorunda fəal olan özəl və dövlət müəssisələrinə verilən maliyyə
yardımı üçün qanun şəxsi gəlir vergisindən xüsusi faizin çıxılmasına icazə verir.
Yeni maddə Vegi Məcəlləsinin 10-cu fəslinə əlavə edilə bilər, çünki həm fiziki və həm də hüquqi
şəxslər üçün gəlirdən çıxılmaların bəzisi orada qeyd edilib.

5. Ödənilən vergiləri azaltmaq məqsədilə incəsənət nümayəndələri üçün vergi güzəştlərini
o

nəzərdə tutan yeni Maddəni əlavə etmək. Bu sənəd vasitəsilə, kino sahəsində vergilərdən azad
edilməyə - vergi güzəştləri və vergi imtiyazları şəklində, aşağıdakı formada icazə verilir:
milli filmlər üçün istehsal şirkətlərinə tətbiq edilən vergi güzəşti;

o

əcnəbi istehsalçıların sifarişi əsasında “mədəni filmlər” üçün icraçı və istehsal-sonrası yayım
şirkətləri üçün vergi güzəştləri;

o

milli filmlərin yaradılması və təqdim edilməsi üçün gəlirin təkrar sərmayəsi üçün vergi
imtiyazları.
Vergi güzəşti konsepsiyası Azərbaycan üçün yeni olduğuna görə, vasitənin Vergi Məcəlləsinin
13-ci maddəsində təyin edilməsi və daha sonra 106-cı maddəyə xüsusi stimullaşdırıcı üsulun
əlavə edilməsi (yaxud 106-1 kimi) təklif edilir.

6. Mədəni məqsədlər üçün nağd yaxud natural formada verilən ianələr üçün vergi
çıxılmalarına icazə verən yeni Maddəni əlavə etmək.
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Mədəniyyət üçün ianələr gəlirdən çıxılırsa yeni maddə 10-cu fəsilə əlavə edilə bilər, əgər bu
konsepsiya mədəniyyət sektoruna ianə verən şirkətlər/şəxslər üçün vergi çıxılmaları üçün nəzərdə
tutulubsa, onu 106/102-ci maddəyə əlavə etmək lazımdır.

7. Dövlətə, regionlara, əyalətlərə yaxud bələdiyyələrə, dövlət təşkilatlarına, təhsil sahəsində
fondlara, tədqiqat qurumlarına və ictimai fəaliyyətlə məşğul olan qeyri-dövlət təşkilatlarına
yaxud assosiasiyalara verildikləri zaman hədiyyələrin vergi çıxılmalarına məruz qalmadığını
bəyan edən yeni Maddəni əlavə etmək.
Bu, Vergi Məcəlləsinin dövlət qurumlarının gəlirlərinin, bələdiyyələrin ianələrinin (kommersiya
fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər istisna olmaqla) və qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən alınan
ianələrin/qrantların vergi çıxılmalarına məruz qalmadığından bəhs edən 106-cı maddəsinə əlavə
edilə bilər.

8. Vəsiyyət hədiyyələrinin vergi ödənişlərinə yaxud vergi çıxılmalarına məruz qalmadığını bəyan
edən yeni Maddəni əlavə etmək.
Bu, mövcud 102.1.3. saylı madəyə əlavə edilə bilər.

9. Milli lotoreya vasitəsilə əldə edilən gəlirlərin mədəni, arxeolji, bədii, arxiv və kitabxana irsinin
bərpası və saxlanılması üçün Mədəni Fəaliyyətlər Nazirliyinə ayrılmasını nəzərdə tutan yeni
Maddəni əlavə etmək (ayrılmış məbləğ, sabit maksimal məbləğ ola yaxud olmaya bilər).
Azərbaycanda lotereyalar dövlət şirkəti olan “Azərlotereya” ASC tərəfindən təşkil edilir və
gəlirlər Dövlətə gedir. Bu şirkət hüquqi şəxs olduğuna görə mədəniyyət sahəsində müdaxilələrə
həsr ediləcək faiz şirkət tərəfindən ödənilən gəlir vergisindən çıxıla bilər. Ona görə də, yeni
maddə Məcəllənin X fəslində (müxtəlif çıxılmaları müəyyən edir) yaxud 106-cı maddədə (hüquqi
şəxslər üçün vergi imtiyazlarından bəhs edir) yerləşdirilə bilər.

10. Mədəniyyətin xeyrinə faiz qanunvericiliyinə həsr edilmiş yeni maddələr təqdim etmək. Bu
vasitə - üçüncü sektorun dövlət maliyyələşməsinin yeni formasını təqdim etdi – bu, dəstəkləmək
istədiyi şirkəti seçməyə imkan verməklə mədəniyyətə müdaxiləni stimullaşdırmaq üçün lazımdır:
əslində, insanlar öz gəlir vergisindən ayrılan faizi hansı mədəniyyət müəssisəsinə göndərmək
istədiklərini seçməkdə azaddırlar (incəsənət təşkilatı, sosial təşkilat, universitet və s.). Əgər vergi
ödəyicisi məbləği necə yönləndirməklə bağlı heç nə bildirməyibsə, bu artıq dövlətin ixtiyarına
verilmiş olur.
Bu konsepsiya Azərbaycan qanunvericiliyi üçün yenidir: əslində Ölkədə vergilərin əsas
məqsədlərindən biri onların dövlət/yerli büdcəyə ödənilməsidir (bax, Məcəllənin 11-ci
maddəsində verginin hüquqi tərifi).
Bu halda, verginin faizi digər təşkilata gedəcək.
Ona görə də, mədəniyyətin xeyrinə “faiz qanunvericiliyinin” təqdimatı ilk növbədə, bu yeni faiz
konsepsiyasını qısaca izah etmək üçün yeni 11-1 saylı maddəni təqdim edərək yuxarıda qeyd
edilmiş 11-ci maddədən çıxarışı nəzərdə tutur və xüsusi prosedurları təsvir edəcək və X fəslin
sonunda əlavə ediləcək ayrıca maddənin əlavə edilməsi ehtiyacını nəzərdə tutur.
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4.3 Mədəniyyət sahəsində təhsil və kadrların yenidən hazırlanması sistemlərinin
təkmilləşdirilməsi
Mədəni irs sahəsində təhsil və hazırlıq sektorunun gücləndirilməsi müasir dövrümüzdə sektorun
üzləşdiyi çətinliklərə cavab verməlidir. Bura dövlət tərəfindən artan təzyiqlər, turizm səbəbindən
yaranan səthiləşdirmə və mala çevrilmə riskləri, hansı ki, yenə də müvafiq şəkildə istifadə
edilməsi lazım olan mühüm cəhətlər olaraq qalırlar, bundan savayı, həm maliyyə baxımından və
həm də ixtisaslı kadrlar baxımından dövlət resurslarının kifayət qədər əlçatan olmaması, dövlət
mədəni irs təşkilatlarının heyətini mədəni irsin konservasiyası və təşviqi üçün tətbiq edilən
iqtisadi və strateji planlaşdırmaya dair əlavə səlahiyyətlərlə və bacarıqlarla təmin etmək, təsirin
dəyərləndirilməsi, turizm sənayesi, imkanlar kimi problemlər daxildir.
Mədəni irs sahəsində son bir neçə onillikdə böyük dəyişikliklərin baş verməsinə baxmayaraq,
daşınmaz və daşınar mədəni irsə müdaxilələrin standartlarını yüksək saxlamaq məqsədilə, mədəni
irsin konservasiyası ilə bağlı “klassik” sahələrdə möhkəm texniki fundament hələ də həlledici
məna kəsb edir.
Bu, problemləri həll etmək və şərtləri yaxşılaşdırmaq əvəzinə irsə ziyan vuracaq təhlükəli
konservasiya tədbirlərinin yarada biləcək təhlükəli risklərin qarşısını almaq məqsədilə vacibdir:
yalnız müvafiq şəkildə qulluq görmüş və qorunub saxlanılmış mədəni irs nümunələri daha geniş
sektor ziyarətçilərinin diqqətini cəlb etmək iqtidarındadır və onların marağını uzun müddət
saxlaya bilər və beləliklə də davamlı olan və mədəni irs dəyərlərinə uyğun olan inkişaf üçün yerli
səviyyədə əsaslandırılmış səmərəli şərtləri yarada bilər.
Təkmilləşmə prosesinin ümumi məqsədi mədəni irsin sənədləşməsi, qorunması, konservasiyası
və təşviqi üçün lazımi səlahiyyətləri təmin edəcək etibarlı və qarşılıqlı əlaqəsi olan təhsil sistemini
yaratmaqdır. Bu, təhsil və təlim sisteminin üç fərqli səviyyədə möhkəmləndirilməsini tələb edir:
1. Mədəni irs sahəsində ali təhsil (daşınmaz əmlakın konservasiyasına cəlb edilən memarlar,
mühəndislər və arxeoloqlar üçün xüsusi texniki təhsil planları və həmçinin mədəni irsin şərhi və
təşviqi, mədəni irs iqtisadiyyatı və iqtisadi dəyərinin artırılması, mədəni turizm, mədəni irsə tətbiq
edilən İT üzrə peşəkarlar üçün təhsil planları)
2. Peşəkar Təhsil (ənənəvi sənətkarlıqda və işlərdə müvafiq ixtisaslı işçilərin və həmçinin mədəni
irsin diaqnostikası sahəsində operativ mütəxəssislərin olması üçün işçiləri hörgü, dülgərlik,
dəmirçilik və s. sahələr üzrə xüsusi bacarıqlarla təmin etmək)
3. Mədəniyyət Nazirliyinin və əlaqədar Agentliklərin heyətinin və həmçinin mütəxəssislərinin
daimi təhsil ilə təmin edilməsi və kadrların hazırlanması (mühəndislər, memarlar, müşahidəçilər)

4.3.1 Ali Təhsilin Gücləndirilməsi
4.3.1.1 Məqsədlər
Aşağıda, müqayisəli məlumatların olduğu cədvəl təqdim edilir və burada Azərbaycanın dörd illik
bakalavr pilləsində memarlara tədris edilən fənlər və İtaliyada üç ilik kurslarda tədris edilən fənlər
müqayisə edilir.
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Azərbaycanda
Bakalavrlar
üçün 4 illik
Kurslar

Azərbaycan
tarixi
Xarici dil

Kredit
lər

6
13

Azərbaycan
dili

5

Fakultativ
kurslar (seçim
əsasında)*
Riyaziyyat
Sənaye
materiallarını
təyin
etmək
üzrə elm
Mühəndislik
üzrə geodeziya

6

İnfomrasiya
Texnologiyalar
ı

3

Təsviri
həndəsə (qraik)

3

Tətbiqi
mexanikalar

4

Memarlıq
fizikası
Dekorativ
incəsənət
İncəsənət tarixi

5

Memarlığın
tarixi
Müasir
memarlıq tarixi
Layihələşdirmə
nin əsasları
(layihə)

•

Memarlıq
üzrə üç illik
bakalavr
pilləsi (Parma
Universitetind
ə tətbiq
edildiyi kimi)
Tətbiqi texniki
fizika
Xarici dil
Laboratoriya
memarlıq
dizaynı
Təqdimat
laboratoriyası

Kredi
t
CFU

6
sertifi
kat
12

10

6
3

Riyaziyyat
Bərpa

10
8

3

Antik və orta
əsrlər
memarlığının
tarixi
Müasir
incəsənət və
memarlığın
tarixi
Şəhər və ərazi
sistemlərinin
təhlili və
planlaşdırılması
nın
laboratoriyası
Memarlıq
dizaynının
laboratoriyası
Struktir təhlilin
laboratoriyası
Texnologiya
laboratoriyası
Memarlıq
həndəsi
müşahidəsi və
fotoqrametriya
Müasir
memarlıq tarixi
Memarlıq və
interyer dizaynı
Memarlıq və
şəhər
kompozisiyası
üzrə son
laboratoriya

6

11
2

8
2
19

8

12

12

14
12
8

6
9
10
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Quruluşların
tikilməsi

4

Memarlıq
quruluşları

16

Memarlıq
dizaynı
Şəhər ətraf
mühiti
(ekologiya)
Bərpa və
konservasiya

27

Rekonstruksiya

10

Memarlıq və
idarəetmənin
müasir
texnologiyaları

3

Binaların
və
instalyasiyaları
n tipologiyası
Mülki Müdafiə
Fakultativ
kurs* (seçim
əsasında)
Təcrübə
(təcrübə
proqramları)
Yekun Dövlət
Attestasiyası
Ümumi
kreditlərin sayı
Memarlıq
dizaynı
Memarlığa
tətbiq edilən
fizika
Bərpa
Memarlıq,
incəsənət tarixi
Texnologiya
Quruluşlar
Şəhər
Təsviri
həndəsə
/
həndəsi
müşahidə
Riyaziyyat
Dil

2

3

9

Şəhərsalmaya
dair son
laboratoriya
Memarlıq
reabilitasiyasını
n son
laboratoriyası
və enerji
səmərəliliyi
Qanunvericilik
və iqtisadiyyat
Riyaziyyat

10

Konstruksiyanı
n texnikası
(fakultativ)
Memarlıq
dizaynının
nəzəriyyəsi
Memarlıq
dizaynının
nəzəriyyəsi
(xarakteristikas
ı)
Kadrların
hazırlanması

8

10

8
6

8

8

1

3
34

21

9

--

240

Ümumi
kreditlər

180

46

59

7

6

19
18

18
20

24
3
6

12
22
22
18

9
18

16
0
165

Təcrübə

21

1

Azərbaycanda 1 kredit 15 saata bərabərdir; İtaliyada isə 1 cfu (kredit) ümumi 25 saat fəaliyyətə
bərabərdir (8 saat birbaşa mühazirə yaxud 12 emalatxana fəaliyyəti və əlavə olaraq müstəqil
fəaliyyət).
Cədvəldə, bəzi əsaslı fərqlər qeyd edilib: İtaliyaya nisbətən Azərbaycanda dil biliklərinə daha çox
önəm verilir; şəhərsalma Azərbaycan təhsilində az öyrənilib, İtaliya təhsilində isə buna daha çox
diqqət yetirilir; konservasiya / bərpa ilə bağlı eyni sayda kredit göstərilib, lakin Azərbaycanda bir
fənn var ki o, İtaliyada tədris edilmir (və güman ki, heç vaxt da tədris edilməyəcək) –
rekonstruksiya; İtaliyaya nisbətən, Azərbaycanda təcrübəyə daha çox önəm verilir, digər tərəfdən
İtaliyada memarlığın sənədləşdirilmə texnikaları daha nəzərəçarpandır, nəinki Azərbaycanda.
Ətraf mühitin dizaynına meyilli olan müxtəlif fənlər emalatxana/laboratoriya vasitəsilə
İtaliyadakı yanaşmanı daha layihə-yönümlü və fənnlər-arasında əlaqə yönümlü edir.
Bu konservasiyaya da tətbiq edilir.
Aşağıdakı cədvəldə, Azərbaycanda Bərpa ilə bağlı Magistratura pilləsində və İtaliyada
Magistratura pilləsində (Parma Universiteti) tədris edilən fənlər və kreditlər müqayisə edir.
Azərbaycanda
Magistratura
(2il) –
Kursları

kreditlər

Memarlıq üzrə
I səviyyə
Magistratura
(Parma
Universiteti –
Kurs)

kreditlər

Xarici dil
Ali Təhsil
Pedaqogikası
Psixologiya

6
4

2
12

Fakultativ
Fənlər
Memarlığın
müasir
problemləri
Memarlığın
tarixi və
metodologiyası
Universitet
tərəfindən
təyin edilmiş
fənn
İxtisaslaşmaya
həsr olunmuş
kurslar*

2

Xarici dil
Konservasiya və
bərpa studiyası
İcraçı dizayn
studiyası
Memarlıq dizayn
studiyası
Struktur tikinti
dizayn studiyası

2

Şəhərsalma və
dizayn studiyası

12

4

Memarlıq və
şəhər dizaynı
studiyası

10

42

Memarlıq və
planlaşdırma
üçün inzibati
qanun
Texniki və
instalyasiya
fizikası

6

Fakultativ
kurslar*

2

4

24

12
12
12

6
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Elmi-tədqiqat
təcrübəsi
(təcrübə)
Elmi-pedaqoji
təcrübə

Dissertasiya
Yekun

6

Tətbiqi
geologiya

6

6

Texniki
memarlıq dizayn
layihəsi üzrə son
studiya
Memarlıq və
şəhər dizaynı
üzrə son studiya
Struktur və
memarlıq
dizaynı üzrə son
studiya
Memarlıq üçün
tarixi tədqiqat
İnşaat elmi
Memarlıq üçün
innovativ
texnologiyalar
Təcrübə
Dizayn
layihələrinin
iqtisadi və sosial
təsirlərinin
dəyərləndirilməsi
Dissertasiya
Yekun

9

18
120

10

10

8
6
8

4
10

120

Azərbaycanda konservasiya üzrə təhsil post-bakalavr dərəcəsi, yəni I səviyyə Magistratura
Kursları kimi mövcuddur, lakin II səviyyə Magistratura kursları kimi yox. Lakin, Azərbaycanda
bakalavr pilləsi dörd illik kursdan və 240 kreditlən ibarət olan dərəcədir, İtaliyada isə bakalavr
pilləsi üç illik kursdan və 180 kreditlən ibarət dərəcədir. Məzun olduqdan sonra növbəti təhsil
pilləsi Aspiranturadır, hansı ki, ixtisaslaşmış peşəkar kurs kimi nəzərdə tutulmur.
Ona görə də, Azərbaycan və İtaliya sistemləri arasında müqayisə yalnız Azərbaycanda
Magistratura pilləsinin I səviyyəsinin və İtaliyadakı aspirantura pilləsinin (konservasiya yaxud
ixtisas üzrə II səviyyə Magistratura) qarşılaşdırılması vasitəsilə mümkündür.

Azərbaycanda I səviyyə Magistratura
– Kursları
Kreditlər
Xarici dil
Ali Təhsil Pedaqogikası

6
4

İtaliyada Magistratura kursu (II səviyyə)
Sahə üzrə
bölmələr
Bərpa
Tarixi
mövzular

Fənn

kredit

Bərpa
ICAR/18 Memarlıq tarixi
L-ART/01 Orta əsrlər
incəsənətinin tarixi
L-ART/02 Müasir incəsənət tarixi
L-ART/03 Müasir incəsənət tarixi
M-STO/08 Arxiv studiyaları,
biblioqrafiya, kitabxanaşünaslıq
M-STO/09 Paleoqrafiya
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Psixologiya

2

Fakultativ Fənlər

2

Memarlığın müasir
problemləri

4

Memarlığın tarixi və
metodologiyası

2

Universitet tərəfindən təyin
edilmiş fənn

4

İxtisaslaşmaya həsr olunmuş
kurslar*

42

BIO/03 tətbiqi və ətraf mühit
botanikası
BIO/07 ekologiya
GEO/02 çökmə və stratiqrafik
geologiya
GEO/09 mineral geo-mənbələr,
mədəniyyət obyektləri üçün
tətbiqi mineralogiya və
petroqrafiya
ICAR/06 topoqrafiya və
kartoqrafiya
ICAR/15 landşaft memarlığı
ICAR/17 çertyoj
ICAR/20 şəhərsalma və
texnikaları
ICAR/21 şəhər tədqiqatları
Material/ CHIM/07 kimyanın kimyəvi
texnologiy əsasları
alar
CHIM/12 ətraf mühitin və
mədəniyyət obyektlərinin kimyası
GEO/07 petrologiya və
petroqrafiya
ICAR/11 tikintinin istehsalı
ICAR/12 memarlıq
texnologiyaları
INF/01 İnformasiya
Texnologiyaları
ING-IND/22 materialların elmi və
texnologiyaları
Quruluş
ICAR/08 ciddi struktur təhlili
ICAR/09 inşaat/quruluş texnikası
ICAR/19 bərpa (struktur
reabilitasiya)
İqtisadiyy ICAR/22 qiymətləndirmə
at və
IUS/10 inzibati qanun
qanun
IUS/14 EU qanun
SECS-P/06 tətbiqi iqtisadiyyat
Texniki
ICAR/14 memarlıq kompozisiyası
instalyasi ICAR/16 interyer dizaynı
yalar,
ING-IND/10 sənaye texniki
muzeyşün fizikası
aslıq
ING-IND/11 ətraf mühit üzrə
texniki fizika
L-ART/04 muzeyşünaslıq və
bərpanın bədii tənqidi
Arxeoloji FIS/07 tətbiqi fizika (mədəniyyət
üsullar
obyekti və ətraf mühit)
L-ANT/07 klassik arxeologiya
L-ANT/08 xristian və orta əsr
arxeologiyası
L-ANT/09 antik topoqrafiya
Çertyoj,
ətraf
mühitlə
bağlı
sorğu
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L-ANT/10 arxeoloji tədqiqatların
metodologiyaları

Elmi-pedaqoji təcrübə
Fakultativ kurslar

6
24

Fərmanla təyin edilmiş
kreditlər
Elmi-tədqiat təcrübəsi
(təcrübə)
Dissertasiya
Yekun

34+42
6
18
120

Hər universitet tərəfindən təyin edilən kreditlər
(yuxarıdakı başlıqlar arasında)
Fərmanla təyin edilmiş kreditlər (yuxarıdakı
başlıqlar)
Universitet tərəfindən təyin edilmiş kreditlər
(50-dən seçilən)
Dissertasiya
Yekun

50
70

16
120

Yuxarıda göstərilmiş cədvəldən görünür ki, İtaliyada konservasiya üzrə Magistratura
proqramının tədris proqramındakı mövzular milli səviyyədə ciddi normalaşdırmaya məruz edilir.
Didaktik təklifin diversifikasiyası hər universitetin digərlərinə deyil konkret mövzulara verə
biləcəyi diqqəti nəzərdə tutur. Həmçinin, didaktik formullar dəyişə bilər və bu da yanaşmanın
müxtəlifliyinə yol açır. İtaliyada yeddi ixtisas məktəbi var (Magistraturanın II səviyyəsinə uyğun
olan): Genuya, Turin, Milan, Florensiya, Roma, Bari Neapol14.
Hazırda Azərbaycanda tədris edildiyi kimi, İtaliya da universitet səviyyəsində əcnəbi dillərin
tədrisinə diqqət ayırmaqdan faydalana bilərdi və ona görə də, konservasiya üzrə faydalı olan
səlahiyyətlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ali təhsili gücləndirmək üçün aşağıdakıları təklif
etmək olar:
•

Həm bakalavr və həm də magistratura pillələrində şəhər və ərazinin/landşaftın tədqiqi və
planlaşdırması sahələri üzrə tədrisi gücləndirmək, xüsusilə də tarixi şəhər və ərazi quruluşunun
təhlili üzrə xüsusi bilikləri və tarixi ərazi çərçivəsində planlaşdırma metodologiyasını təmin
etməklə şəhərin tarixi strukturu ilə bağlı tədrisi gücləndirmək;

•

Fotoqrametriya, lazer skaner üsulları, GIS-əsaslı sənədləşmə, layihənin idarə edilməsi,
konservasiya şərtlərinin operativ şəkildə sorğusunun hazırlanması da daxil olmaqla Mövcud
binalara tətbiq edilən memarlıq sorğusunun prinsip və üsullarının tədrisini gücləndirmək;

•

Səlahiyyətlərə əsaslanan təhsil mühitini gücləndirmək məqsədilə memarlıq üzrə təhsilə daha
layihə-yönümlü olan yanaşma işləyib hazırlamaq;

•

Mədəni irsin şərhi və mədəni irsin idarə edilməsi, mədəni turizmin idarə edilməsi sahəsi üzrə
mütəxəssislər üçün xüsusi təhsil proqramı işləyib hazırlamaq

4.3.1.2 Dəyişdirilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Bakalavr: “Ali Təhsil üzrə Dövlət Standartı – Bakalavr dərəcəsi ixtisası üzrə Təhsil Proqramı”
/Təhsil Naziriyinin 913 saylı, 2014-cü il 22 avqust tarixli Sərəncamı.

14

İtaliyada fəaliyyətdə olan ixtisas məktəblərinin elektron səhifələri aşağıda qeyd edilib:
http://www.ssrm.arch.unige.it
http://www.scuolabap.polito.it
http://www.ssbap.polimi.it
http://www.architettura.unifi.it/vp-105-scuola-di-specializzazione.html
https://web.uniroma1.it/specialrestauro/
http://www.scuolabeniarchitettonici.unina.it
http://www.specializzazionepoliba.it
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Magistratura: Azərbaycan Respublikasının çox-pilləli təhsil sistemində Magistrların hazırlığına
dair Nizamnamə.
Yuxarıda təklif edilmiş təkmilləşmələr Ali Təhsil üzrə Dövlət Standartlarının 8.3. saylı
maddəsinə aiddir (Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilib) və bu, Təhsil Nazirliyinə
bakalavr/magistratura proqramları üzrə tədris ediləcək fənləri təyin etmək hüququnu verir.
Yuxarıda qeyd edilmiş fərmanın şərtlərinə istinad edərkən belə görünür ki, konservasiya üzrə
bakalavr yaxud magistratura tədris proqramını gücləndirmək üçün onu dəyişdirməyə ehtiyac
yoxdur, çünki fərmanda ümumi struktur nəzərdə tutulur və universitetlərə imkan verilir ki, hər
kurs üçün tədris proqramını təfsilatlı şəkildə təyin etsinlər.
Digər tərəfdən, yeni magistr kurslarının təyin edilməsi baxımından qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 95 saylı, 2011-ci il 14 iyun tarixli
Sərəncamının şərtlərində Magistratura üçün mövzular qeyd edilib və bura çoxlu sahələr üzrə artıq
mövcud olan fənlər daxildir və bunlardan yeni fənlər-arası Magistr kurslarının yaradılması üçün
ekspertizanı tərtib etmək olar. Bu Magistratura kurslarında, mədəni irsin konservasiyasına və
təşviqinə aidiyyatı olan yeni göstəricilərin tərtib edilməsi üçün lazım olan müxtəlif sektorlardan
səlahiyyətlər olur.
Kod
İxtisas qrupunun və mütəxəssislərin adı
1
2
2. Humanitar və sosial ixtisaslar
060206
Tarix
Arxeologiya və etnoqrafiya
060207
Antropolgiya
Mədəni antropologiya
3. Mədəniyyət və İncəsənət ixtisasları
060301
Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin saxlanılması
Arxeoloji və tarixi abidələrin qorunması
060302
Sənətşünaslıq
İncəsənət əsərlərinin bərpası və yoxlanılması
4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları
060404
İqtisadiyyat
Mədəniyyət iqtisadiyyatı
Turizm iqtisadiyyatı
060407
İdarəetmə
Strateji idarəetmə
060409
Biznesin idarə edilməsi
Biznesin inzibatçılığı və idarəçiliyi
060410
Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi
Regional hakimiyyət
5. Təbii elmlər
060506
Coğrafiya
Landşaft elmi
Ərazi planlaşdırması və regional planlaşdırma
6. Texniki və texnoloji mütəxəssislər
060633
Memarlıq
Memarlıq abidələrinin rekonstruksiyası və bərpası
Landşaft memarlığı
Memarlıq mühitinin dizaynı
Qəsəbə salınması
Cədvəl. Magistratura dərəcəsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 95 saylı,
2011-ci il 14 iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ixtisasların təsnifatı – Mənbə:
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http://www.cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/512
Obyektlərin mədəni irs dəyərini dəstəkləmək, davamlı, müvafiq və hərtərəfli cəmiyyətin sosial
iqtisadi inkişafını dəstəkləmək üçün sənədləşmənin, qorumanın, konservasiyanın, təqdimat və
təşviqatın birləşdiyi mədəni irsi idarə etmək məqsədilə müasir, səmərəli və effektiv sektorun
məqsədlərinə xidmət göstərəcək səmərəli peşəkarların hazırlanması üçün iqtisadçıları, mürəkkəb
fənn olan mədəni irs barədə bəzi sadə biliklərlə təmin etmək kifayət etmir. Konservasiya üzrə
peşəkarların səlahiyyətlərini gücləndirmək və bu məqsədlə onlara iqtisadiyyatın anlayışlarını,
idarəetməni, biznesin inzibati idarəetməsini tədris etmək daha səmərəli ola bilərdi. Bu, onlara
dəyişkən dünya ilə qarşı-qarşıya durmağa və digər sahələrlə, mütəxəssislərlə, inzibati qurumlarla
və həmçinin özəl sektorla məhsuldar qarşılıqlı əlaqəni qurmağa kömək edərdi.
Qeyd: Yuxarıda qeyd edilən təkmilləşmələri tətbiq etmək üçün istənilən addım 2015-ci ilin
sentyabr ayında başlayan və 2017-ci ilin avqust ayında tamamlanması nəzərdə tutulan “Ali təhsil
sisteminin gələcəkdə Avropa Ali Təhsil Zonasına birləşdirilməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə
dəstək” Tvinninq layihəsinin nəticələri ilə koordinasiya edilməlidir.

4.3.2 Peşə təlimi
4.3.2.1 Məqsədlər
Ənənəvi tikinti materialları tikilən komponentlər və texnikaları barədə bilikləri olan ixtisaslı
əməkdaşların mövcudluğu tikilmiş irs üzərində müvafiq müdaxilələrin aparılması, təmir və
qulluq işləri baxımından vacibdir. Tarixi binanın konservasiyasının həyata keçirildiyi istənilən
inşaat ərazisində tarixi materiallarla və binanın müxtəlif elementləri ilə, onların funksiyası və
konservasiya problemləri ilə işləməyi bacaran yaxşı daşyonanlar, daşkəsənlər, dülgərlər,
xarratlar, dəmirçilər, çilingərlər və qalayçılar lazımdır.
Divar yazıları, divarda oyma, heykəllər və digər dekorativ səthlər kimi bədii işlər üçün müxtəlif
materiallarda və incəsənət əsərlərində spesifik ixtisaslı bərpaçılar lazımdır.
Məqsəd: Peşə təlimi sektorunun gücləndirilməsi bacarıqlı işçilər nəslinin yetişdirilməsi
baxımından mühümdür. Hələ ki mövcud olan ənənəvi sənətkarlıq nümayəndələri təhsilin praktik
mərhələlərində təhsil sisteminə cəlb edilməlidirlər.
Bu baxımdan, Azərbaycanda bu mənada uyğun ola biləcək ixtisas məktəblərinin siyahısı aşağıda
verilmişdir, baxmayaraq ki, onlar inşaat sektorundakı səlahiyyətli işçilərin hazırlanması üçün
tələb edildiyinə halda kifayət qədər praktik yönümlü olmaya bilərlər.
45. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti nəzdində İnşaat Kolleci;
1. İncəsənət Akademiyası nəzdində Azərbaycan İncəsənət Kolleci;
2. Bakı Texniki Kolleci;
10. Bakı Mədəniyyət və Təhsil Texniki Peşə Məktəbi;
15. Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci;
17. Gəncə Texniki Kolleci;
23. Şəki Dövlət Texniki Kolleci;
38. Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci.
Azərbaycanda peşə təlimi mərkəzlərində 25 müxtəlif kurslar keçilir və onların arasında inşaat
irsinin konservasiyası sektoru üçün uyğun ola biləcəkləri bunlardır:
Dülgər, mebel təmirçisi, elektrik, tornaçı.
Olmayan fənlər: Lakin belə görünür ki, Azərbaycanda daşyonan, malaçı, dekorator və daşkəsən
kimi peşələr üçün peşə təlimləri nəzərdə tutulmayıb. Bu sənət sahələri üçün də peşəkar hazırlıq
kurslarının tətbiq edilməsi vacibdir, çünki daşyonan, qips işləri, nöqtələmə və rəngləmə kimi
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peşələr inşaat irsində daş işləri zamanı aparılan təmir və qulluq işlərinin mühüm hissəsi olan
əhəng məhlulu və əhəng-suyu kimi ənənəvi materiallar barədə biliklərə əsaslanır.
Aşağıda, İtaliyada tikinti sektorunun işçiləri üçün nəzərdə tutulmuş peşəkar kurslar qeyd edilib:
•
•
•
•
•

Texniki peşəkar sahə: rəsm, texnologiya, təhlükəsizlik, inşaat texnikası, praktik çalışma
laboratoriyası.
Elmi – texnoloji sahə: riyaziyyat, elmlər, informasiya texnologiyaları.
Humanitar elmlər: İtalyan və İngilis dili, tarix və coğrafiya, hüquq və iqtisadiyyat, gimnastika.
Sərbəst fənlər: studiya, didaktik ziyarətlər, peşəkar tanışlıq.
Təcrübə mərhələsi: inşaat sektorunun müəssisələrində.
Bu növ məktəblər 8 illik icbari orta məktəb bazasını uğurla bitirmiş tələbələr üçün nəzərdə
tutulub.
Üç illik təhsildən sonra, tələbələr inşaat sektorunda çalışan müəssisələrə hazırlaşırlar. Bəzi
məktəblərdə daşınmaz mədəni irsin təmiri də daxil olmaqla konservasiya texnikası üzrə spesifik
texniki təhsil təmin edilir.
İtaliyada, bərpaçılar üçün ixtisas kurslarına orta məktəbdə 5 illik təhsildən sonra başlamaq olar
(yəni 13 illik ibtidai və orta təhsildən sonra). Onlar xüsusi texnologiyalar vasitəsilə incəsənət
əsərləri və mədəni irs komponentləri üzərində mürəkkəb müdaxilələrin aparılması üçün
hazırlaşırlar. Bu kurslar üç il davam edir və tədris edilən fənlər məktəbdən məktəbə fərqlənə bilər,
lakin onlar bir qayda olaraq aşağıda qeyd edilmiş fənləri əhatə edir:
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İtaliyada mədəni irsin konservasiyası sahəsində kurs
təcrübəsi nümunəsi
I il
İncəsənət tarixi
Tətbiqi elmlər
Bədii texnikalar
Bərpanın nəzəriyyəsi
Materialların texnologiyası
Reproduksiya texnikaları
Sorğu və müdaxilə üçün metodologiyalar
Sınaqlar
Diaqnostika texnikaları
Mədəni irs haqqında qanun
Sənədləşmə
İnşaat ərazilərində təhlükəsizlik
Material və kimyəvi maddələrin idarə edilməsi
İnformasiya texnologiyaları
Kommunikasiya
Mərhələ
II il
Bədii ifadələrin və texnikaların tarixi
Kimya
Materialların texnologiyası
Çürümə fenomeninin araşdırılması
Konservasiya/ bərpa ilə bağlı qanun
Müdaxilənin metodologiyaları və texnikaları
Sınaqlar
Bərpanın rəqəmsal simulyasiyası
Sənədləşmə
İnşaat ərazilərində təhlükəsizlik
Saxlama yerlərinin idarə edilməsi
Materialların və kimyəvi maddələrin idarə edilməsi
(təhlükəli olanlar da daxil olmaqla)
İnformasiya texnologiyaları
Marketinq – təşviqat
TƏCRÜBƏ MƏRHƏLƏSİ
III il
İkonaşünaslıq və ikonaqrafiya
Peşə etikası
Müdaxilənin metodologiyası
Sınaqlar
Konservasiyanın diaqnostik texnikaları və parametrləri
(kimya – biologiya)
Bərpanın rəqəmsal simulyasiyası
Mədəni irs haqqında qanun
Sənədləşmə
İnşaat ərazilərində təhlükəsizlik
Materialların və kimyəvi maddələrin idarə edilməsi
Mədəniyyət obyektlərinin idarə edilməsi
İnformasiya Texnologiyaları
Hesablamalar
TƏCRÜBƏ MƏRHƏLƏSİ
Son imtahan

saatlar

48
68
48
12
16
40
250
24
24
16
24
8
12
20
20
270
40
24
24
24
16
310
32
40
32
12
20
12
24
20
270
44
12
326
32
48
36
16
32
12
12
20
20
20
270
16
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4.3.2.2 Dəyişdirilməli və təqdim edilməli olan normalar
Daşyonanlar, malaçılar yaxud rəngsazlar üçün xüsusi peşə məktəblərinin yaradılmasını mümkün
etmək üçün Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 11 oktyabr tarixli Qərarına dəyişikliklər etmək
lazımdır, hansı ki, peşə təlimlərinin məqsədi ola biləcək predmetləri təyin edir.
Bərpaçılar üçün Ali Təhsil kurslarını təsis etmək məqsədilə, bakalavr dərəcəsini almaq üçün tələb
edilən tədris proqramlarını və fənlərini təyin edən qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməlidir.
Qeyd: 2008-ci ildə, Azərbaycanda peşə təlimlərinə həsr edilmiş Tvinninq proqramına start
verilmişdir. Həmin layihənin nəticələrini nəzərdən keçirmək səmərəli ola bilər.
Azərbaycan Peşə təlimləri ilə bağlı Toronto prosesinə qoşulmuşdur. Bu, Peşə Təhsili və Təlimi
üzrə kursların mövzularını və tədris proqramını razılaşdırmağa imkan verir. 2016-cı ildə Aİ
Azərbaycanda Peşə Təhsili və Təlimi Mərkəzlərinin Müasirləşdirilməsinə dair layihəyə start
vermişdir - EuropeAid/153147/DD/ACT/Multi layihəsi bu ilin fevral ayında başlamışdır və
aparıcı tərəfdaşlar arasında Ars Progetti (Roma) vardır.

4.3.3 Lisenziyalaşdırma və mütəxəssislərin daimi təlimi
4.3.3.1 Məqsədlər
Tikili mədəni irs nümunələrinin konservasiyası üçün tətbiq edilən müdaxilələrin layihəsinin və
icrasının adekvat keyfiyyəti üçün həm layihə və həm də icra mərhələsində ixtisaslı mütəxəssislər
tələb edilir. Ali təhsilə memarları abidə və daşınmaz mədəni irsə müdaxilə üzrə xüsusilə
hazırlayan konservasiya/bərpa üzrə Magistratura dərəcəsi daxildir; Prezidentin 2016-cı il 15 mart
tarixli Sərəncamı ilə qəbul edilmiş Lisenziyalar və İcazələr haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu peşənin yaxud memarlığın tətbiq edilməsi üçün lisenziyanın olmasını
tələb edir: lisenziya Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir və hər
lisenziya icazə verilən fəaliyyətlərin predmetini təyin edir. Qanun bina və qurğuların
layihələndirilməsi ilə bağlı fəaliyyətləri lisenziya tələb edən peşələr kimi müəyyən edir.
•

Məqsəd 1a: abidələrin yaxud qorunan daşınmaz mədəni irsin konservasiyasının/bərpasının
layihəsini əhatə edən peşəkar lisenziyanın verilməsi üçün tədris proqramına və praktikada
təcrübəyə əsaslanan konkret təhsil və peşəkar ixtisaslar tələb edilir. Bu, konservasiya
layihələrinin və müdaxilələrinin təkmilləşdirilməsi üçün faydalı olan şərtləri müəyyən edir.

•

Məqsəd 1b: ASAN Xidmət mərkəzlərindən istifadə edərək peşəkar lisenziya ilə bağlı müraciəti
təqdim etmək və müraciəti dəyərləndirən və lisenziyanın verilməsi üçün tövsiyə bildirən
komissiyanın tərkibində, qorunan tarixi və mədəni abidələr üzərində qanunda qeyd edildiyi kimi
layihələr hazırlamağa icazəsi olan müvafiq peşəkar təşkilatların, Mədəniyyət Nazirliyinin, Dövlət
Memarlar Mərkəzinin olduğundan əmin olmaq; bu, müraciət ilə bağlı kvalifikasiyalı qərar təmin
edəcək.
Dəyişilməli olan normativ-hüquqi baza:

1. Lisenziyalar və İcazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bufer zonaları,
qorunan ərazilər yaxud rezervasiyalarda fərdi obyekt kimi qorunan abidələrə, qurğulara və
mədəni irs abidələrinə istənilən növ müdaxiləni əhatə edən “Bina və Qurğuların Dizaynı” üçün
yarım-kateqoriyanı təqdim etmək;
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2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı
3. Mədəni İrsin İnkişafı və Bərpası üzrə Şöbənin Əsasnaməsi
4. Məqsəd 1b: ASAN Xidmət Mərkəzlərinin əsasnamələrinin təsdiq edilməsinə dair İctimai
Xidmətlər və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən 9/14-05 saylı, 2013-cü il 4
oktyabr tarixli Qərar
Lisenziyaların ASAN xidmət sisteminə verilməsinin inteqrasiyasına gəldikdə, bu lisenziyalar
üçün ASAN xidmət sistemi daxilində inteqrasiya olunmuş qiymətləndirmə komissiyasının rolunu
aydınlaşdırmaq lazımdır.
Hazırda, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın normativ-hüquqi çərçivəsində memarların yaxud
mühəndislərin daimi təhsili ilə bağlı heç bir tələb yoxdur. Lakin, peşənin mürəkkəbliyi və
qanunvericilikdə və texniki tələblərdə davam edən dəyişikliklər təklif edir ki, öz müştərilərinə və
ümumilikdə cəmiyyətə qarşı öz öhdəliklərini adekvat icra etmələri və qanunvericilik və
standartlara riayət etmələri üçün memarların və mühəndislərin yenilənən peşəkar təcrübəni
saxlamaları üçün dayanmadan savadlanmaları vacibdir.
•

Məqsəd 2: memar və mühəndislər üçün icbari daimi təhsil və peşəkar möhlət sistemi yaratmaq.
Yuxarıda qeyd edilmiş dəyişikliklərə əlavə olaraq təklif edilir ki, qorunan mədəni irs nümunələri
üzərində müdaxilə işləri aparmaq icazəsi olan memarlar və mühəndislər üçün lisenziyaların
verilməsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası
üzrə Dövlət Xidməti ilə birgə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilməlidir. Sertifikatın verilməsi
üçün tələb olunan təcrübə daşınmaz mədəni irs obyektləri üçün nəzərdə tutulur və Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti
tərəfindən icazə verilmiş və icrası qənaətbəxş şəkildə olmuş və həmçinin onun tərəfindən təsdiq
edilmiş layihələrə əsaslanmalıdır.
Məqsəd yeni texniki və normativ tələblər, peşədə yeni perspektivlər, yeni texnologiyalar və
sistemlər baxımından peşələrdə baş verən dəyişiklikləri əks etdirən ən müasir bilik və bacarıqlarla
peşəkarların təmin edildiyindən əmin olmaqdır. Bu ömürlük öyrənmə sistemi müvafiq icra
qurumu (İqtisadiyyat Nazirliyi) tərəfindən, daimi təlim və təhsil proqramlarının predmeti olacaq
fənləri müəyyən etmək üçün müvafiq peşəkar təşkilatlarla (məs., Memarlar İttifaqı) məşvərət
əsasında qəbul edilməlidir. Bu baxımdan əsas məsuliyyət öz əməkdaşları üçün təhsil
proqramlarının dövlət hakimiyyət orqanları, universitetlər, material və texnologiya istehsalçıları
ilə birgə işlənib hazırlanmasında aparıcı rol oynayan, beləcə öz etika məcəlləsinə riayət edən
Memarlar İttifaqı kimi peşəkar təşkilatların üzərinə düşür.

4.3.3.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Bu təklifin aşağıdakı qanunlarda dəyişiklik edilməsinə ehtiyac var:
1. Memarlıq Fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1998-ci il 15 may,
dəyişdirildiyi kimi)
2. Lisenziya və icazələrə haqqında qanun
Bunun, həmçinin daimi təhsil proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulmalı olan ərazilərin əks edildiyi
xüsusi nizamnamələrin işlənib hazırlanmasına ehtiyacı var. Bu tələbə riayət edilməsi üçün kredit
və nəzarət sistemləri yaradılmalıdır.
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4.4 Tarix və mədəniyət abidələrinin bərpası və qorunması
Ümumilikdə, normativ-hüquqi baza daşınmaz mədəni irsin qorunmasının mühüm cəhətlərini
əhatə edir: mədəni irsin qorunması üçün əsas tədbirlər qüvvədə olan qanunlarda göstərilib,
yuxarıda qeyd edilmiş əsas tədbirləri həyata keçirmək üçün əsas strukturlar isə Nazirliklərin və
Nazirlər Kabinetinin sərəncamları ilə və həmçinin daxili nizamnamələr ilə təyin edilib (məs.,
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı; Mədəni İrsin İnkişafı və Bərpası üzrə Şöbənin Əsasnaməsi).
Ona görə də, əsas təşkilati struktur yaradılmış və tapşırıqlar müəyyən edilmişdir. Müxtəlif
qanunlar arasında daha ciddi koordinasiya olmalıdır, məsələn, şəhərsalma haqqında qanun və
mədəni irsin qorunması haqqında qanun həmçinin memarlıq fəaliyyəti haqqında qanunla birgə
nəzərə alınmalıdır.
Normativ-hüquqi bazasının gücləndirilməsi və müasir və Avropa standartlarına daha uyğun
olması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən nəzərəçarpacaq miqyasda işlər görülməsinə
baxmayaraq (Avropa Şurasının bir hissəsi kimi), əsas qanunvericiliklə bağlı görüləcək bəzi işlər
hələ də qalır.
Mədəniyyət Nazirliyinin mərkəzi və periferik nümayəndəliklərində və müvafiq köməkçi
Agentliklərində qarşılıqlı razılaşmaya əsaslanan və hərtərəfli olan təşkilat yaratmaq
•

Məqsəd 0: Mədəniyyət Nazirliyi və onun nümayəndəlikləri üçün ümumi və hərtərəfli təşkilatın
təmin edilməsi
Mədəniyyət və Turzim Nazirliyinin və onun müvafiq agentliklərinin və mərkəzi və periferik
nümaydəliklərinin razılaşdırılmış və hərtərəfli təşkilatına nail olmaq üçün, funksiyaların və bu
yaxınlarda qəbul edilmiş yaxud 2006-cı ildən bəri mövcud olan hazırki islahatların hərtərəfli
nəzərdən keçirilməsi səmərəli ola bilərdi.

4.4.1 Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi və Strateji Təsirin Qiymətləndirilməsi
prosedurlarında Mədəni İrs
4.4.1.1 Məqsədlər
Məqsəd mədəni irsin konkret nəzərdən keçirilməsinin Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi
və Strateji Təsirin Qiymətləndirilməsi prosedurlarına interqasiya edilməsi və mədəni irs üçün
təsirin qiymətləndirilməsi üçün xüsusi üsulların işlənib hazırlanmasıdır (nəticədə, Mədəni İrsə
Təsirin Qiymətləndirilməsinə dair hesabat Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti (Dövlət
Xidməti) tərəfindən qiymətləndiriləcək).
Hazırda Ekologiya Nazirliyi Avropa İqtisadi Komissiyası (UNECE) ilə əməkdaşlıqda bu məsələ
ilə bağlı məşğul olur. Ona görə də, hazırda tərtib edilməkdə olan və mədəni irsə, arxeoloji
oyektlərə təsiri Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi və Strateji Təsirin Qiymətləndirilməsi
prosedurları çərçivəsində xüsusi metologiya vasitəsilə nəzərə alan və qiymətləndirən konkret
istinadı qanuna daxil etmək imkanı var – Mədəni İrsə Təsirin Qiymətləndirilməsi – nümunələri
Birləşmiş Krallıq, Kanada, Avstraliya və Honq Konq kimi bütün dünyada mövcuddur – İtaliyada
xüsusi metodologiya landşaft üçün işlənib hazırlanıb (Landşaft barədə Hesabat).
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4.4.1.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Yuxarıda təklif edilən 2017-ci il aprel tarixli dəyişiklik mövcud qanunlara dəyişiklikləri nəzərdə
tutmur, lakin bu məsələnin hazırda Ekologiya Nazirliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Avropa İqtisadi Komissiyası (UNECE) tərəfindən hazırlanan qanun barədə layihədə nəzərdən
keçirilməsi üçün Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən fəal və zamanında atılmış addımlar olmalıdır.
Metodologiyalar və hətta Beynəlxalq İrs səviyyəsində metodologiyalar mövcuddur.

4.4.2 Mövcud normativ-hüquqi bazanın həyata keçirilməsi
4.4.2.1 Məqsədlər
Hazırki qanun qanunvericiliyin əsas səviyyəsi kimi uyğun görünür, lakin ikinci dərəcəli və əlavə
qanunvericiliklə dəstəklənməsi lazımdır. Hər halda, qanunun özünün səmərəliliyini artırmaq
məqsədilə bəzi hissələr və maddələr üçün yüngül dəyişikliklər faydalı ola bilərdi.
-

Mədəni landşaft anlayışına istinad etməklə qoruq anlayışını genişləndirmək;
14-cü Maddə – arxeologiyanın mümkün mövcudluğuna dair ilkin tədqiqatlar üçün məsrəflərin
tərtibatçı tərəfindən qarşılanmalı olduğunu qeyd etmək;
Müdaxilələrin yeni kateqoriyasının daxil edilməsini nəzərdə tuta bilmək üçün, abidələr üzərində
icra ediləcək işlərin hazırki təyinatını daha geniş saxlamaq məqsədilə onları hərtərəfli nəzərdən
keçirmək.
Mədəniyyət obyektlərinin qanunsuz ixracına qarşı mübarizə Azərbaycan üçün prioritet
məsələdirsə, xüsusi hərbi qurum yaxud polis qurumu təsis edilməlidir (İtalyan Karabinyerləri –
İrsin qorunması üzrə bölmə nəzərə alına bilər). Bundan başqa, Qanunun 18-ci maddəsinin
şərtlərinin həyata keçirilməsində onların rolu həlledici ola bilər.

4.4.2.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
4.4.3

Müdaxiləyə icazə ilə bağlı inzibati prosedurların təkmilləşdirilməsi və sadələşdirilməsi

4.4.3.1 Məqsədlər
Layihələrin Milli Elmlər Akademiyası və Dövlət Xidməti tərəfindən müştərək dəyərləndirilməsi
vasitəsilə qorunan tarixi mədəniyyət abidələrinə müdaxiləyə dair icazələrin alınması üçün
prosedurların sadələşdirilməsi, yəni lazımi icazə üçün tələb edilən vaxtın qısaldılması, inzibati
addımların sayının azaldılması. Əgər Milli Elmlər Akademiyası həm də icarə ilə bağlı məsələlərə
baxırsa (mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında qanuna daxil edilmiş məqsədlərlə
məhdudlaşmış dünyəvi yaxud milli dəyərləri nəzərə almaqla) yaxud qorunan mədəniyyət
obyektlərinin satışı ilə məşğul olursa (milli dəyərləri nəzərə alaraq), yenidən nəzərdən keçirilmiş
prosedur həmçinin bu vəziyyətdə də tətbiq edilməlidir. Qiymətləndirmənin ümumi əsasını təşkil
etmək, mühakimədə şəffaflığı təmin etmək və müraciət edənlər və qiymətləndirməni aparanlar
üçün göstərişlər təmin etmək üçün icarə və satış ilə də bağlı göstərişlər və standartlar tərtib
edilməlidir.

4.4.3.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Belə görünür ki, əsas qanunu dəyişməyə ehtiyac yoxdur, daha çox tənzimləmə səviyyəsində
müştərək prosedurları təyin etməyə ehtiyac var. Bu müştərək prosedurlar müştərək komissiyanı,
müştərək tövsiyələrin buraxılış tarixini və qorunan mədəni irs istiqamətində həyata keçiriləcək
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istənilən müdaxilə üçün təqdim edilməli olan texniki sənədlərlə bağlı müvafiq tövsiyələri və
standartları yaradır.
Məqsəd 2b: Bu, istənilən digər icazədən əsas tutulacaq və mədəni irsin dəyərinin itirilmədiyini
təmin edəcək ayrıca icazənin Dövlət Xidməti və Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən verilməsinə
maneə yaratmadığı təqdirdə, ASAN Xidmət Mərkəzlərindən istifadə edərək tarixi mədəniyyət
abidələrinin konservasiyası yaxud onlara istənilən növ müdaxilə üçün icazə ilə bağlı müraciəti
təqdim etmək olar.
Dəyişilməli olan normativ-hüquqi baza:
Göründüyü kimi, İctimai Xidmətlər və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması
haqqında Prezidentin 706/7 saylı 2012-ci il sentyabr tarixli Fərmanını dəyişməyə ehtiyac yoxdur,
lakin İctimai Xidmətlər və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyini tərəfindən ASAN Xidmət
Mərkəzlərinin nizamnaməsinin təsdiqi ilə bağlı dərc edilmiş 9/14 saylı 2013-cü il 4 oktyabr tarixli
Sərəncamın yenilənməsinə ehtiyac var. Əlavə olaraq, layihələrin Milli Elmlər Akademiyası
tərəfindən müstəqil şəkildə qiymətləndirilməsini təmin edən koordinasiya proseslərini təyin
etmək vacibdir. Nəticə olaraq onu demək olar ki, bu növ islahat yalnız ikinci dərəcəli
qanunvericiliyin və hətta daxili nizamnamələrin nəzərdən keçirilməsi vasitəsilə tətbiq edilə bilər.

4.4.4 Tarix və mədəniyyət abidələrinə müdaxilə edən müəssisələrin kvalifikasiyası
4.4.4.1 Məqsədlər
Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, konservasiyası və gələcək nəsillərə ötürülməsi
önların üzərində aparılan işlərin onların spesifik mədəni nümunə olduğunu vurğulayan
keyfiyyətinə və cəhətlərinə mənfi təsir göstərməməsini də nəzərdə tutur. Bu baxımdan,
konservasiya sahəsində və tarixi inşaat sektorlarında ixtisaslı və bacarıqlı işçilərin çalışması
vacibdir və tarix və mədəniyyət abidələrinə müdaxilə edən istənilən müəssisələrlə bağlı konkret
kvalifikasiyalar tələb edilməlidir.
Əsas məqsəd tarix və mədəniyyət abidələrinə müdaxilənin keyfiyyətini təkmilləşdirmək üçün
tarix və mədəniyyət abidələrinə müdaxilə edən müəssisələrlə bağlı spesifik tələblərin və
kvalifikasiyaların tərtib edilməsi olacaq.
Bu məqsəd mürəkkəbdir və müxtəlif səviyyələrdə fəaliyyəti tələb edir:
1. Tarix və mədəniyyət abidələri və obyektləri üçün dövlət satınalmasına dair spesifikasiyaları əks
etdirən bir fəslin müvafiq qanunvericilik çərçivəsində yaradılması;
2. Mədəni irslə bağlı işlərin kateqoriyalarının təyin edilməsi (memarlıq irsi, dekorativ işlər və
daşınar artefaktlar, arxeoloji qazıntılar və arxeoloji qalıqların konservasiyası, tarixi abidələrdə
texniki instalyasiyalar arasında fərq göstərilməlidir);
3. Şirkətlərin qorunan abidələr üzərində apardığı ixtisaslaşmış işləri ilə bağlı həm heyətinin və həm
də şirkətin özünün malik olduğu təcrübəyə əsaslanan kvalifikasiyaları üçün standartlar;
4. Şirkətlərin qorunan abidələr üzərində apardığı işlərinin peşəkar qiymətləndirilməsinə əsaslanan
kvalifikasiyalarının tanınması üçün sistemin tərtib edilməsi;
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4.4.4.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Dövlət satınalamaları haqqında Qanun: mədəni irslə bağlı mühüm şərtlərin əks edildiyi fəslin
tərtib edilməsi lazmdır. Mədəni irsin xüsusi sahə olduğunu vurğulayan və konkret şərtlərə layiq
görüldüyünü ifadə edən prinsip əsas qanuna əlavə edilməlidir: bu şərtlərə layihə mərhələsində
cəlb edilmiş peşəkarların kvalifikasiyası, tender (layihə) üçün sənədlərin tərkibi, potensial
podratçılar tərəfindən edilən təklif (ən aşağı təklif əvəzinə iqtisadi baxımdan ən sərfəli olanı)
daxildir.
Tikinti və şəhərsalma haqqında qanun: qorunan mədəni irs nümunələri üzərində həyata keçirilən
işlərin kateqoriyalarının ixtisaslı peşəkarlar tərəfindən hazırlanmasının (çarpaz istinad: lisenziya
və icazələrin verilməsi haqqında qanun, dövlət satınalmaları haqqında qanun) və ixtisaslı
müəssisələr tərəfindən həyata keçiriməsinin (dövlət satınalmaları haqqında qanuna çarpaz
istinad) mühüm olduğunu bildirən maddənin təqdim edilməsi.
Lisenziya və icazələrin verilməsi haqqında qanun: peşəkarlar və müəssisələr üçün lisenziyaları
verən qiymətləndirmə komissiyasının yaradılmasının mühüm olduğunu bildirən maddənin
təqdim edilməsi. Bu komissiyanın tərkibinə Dövlət Xidməti və müvafiq peşəkar təşkilatlar
daxildir. Bu məsələnin tənzimlənməsi üçün spesifik nizamnamələrin işlənib hazırlanması
lazımdır.
İşlənib hazırlanmalı olan yeni nizamnamələr: işlərin növlərinin təsnifatı işləri uğurla tamamlayan
müəssisələr üçün kvalifikasiya sertifikatlarının verilməsi. Bu növ fəaliyyətlər üçün yenə də
ASAN xidmət nəzərdə tutula bilər və işlərin uğurla tamamlanmasına görə sertifikatlarının
verilməsinə görə cavabdeh olan Dövlət Xidməti ilə koordinasiya təmin edilməlidir. Müəssisələr
üçün lisenziyaların verilməsi artıq ASAN xidmətin səlahiyyətində olan tapşırıqdır – ona görə də,
lisenziyaların həqiqi səlahiyyətlərə əsaslanaraq verilməsini təmin etmək məqsədilə sistem
yaradılmalıdır.

4.4.5

Mədəni landşaftın qorunması ilə bağlı planların gücləndirilməsi

4.4.5.1 Məqsədlər
Əsas məqsəd mədəni landşaftın qorunması ilə bağlı qanunvericiliyin Avropanın Landşaft üzrə
Konvensiyasına uyğun olaraq gücləndirilməsi olacaq.
Avropanın Landşaft Konvensiyasının tələblərinə riayət edildiyindən əmin olmaq məqsədilə
Tikinti və Şəhərsalma haqqında Qanunda (2007) landşaftın qorunması ilə bağlı hüquqi şərtlər
gücləndirilməlidir və həmçinin, ikinci dərcəli qanunvericilik (fərman və sərəncamlar) və
nizamnamələr tərtib edilməlidir.
Avropanın Landşaft Konvensiyasının tətbiq edilməsinə dair göstərişlər aşağıdakıların mühüm
prinsip və fəaliyyət olduğunu təklif edir:
B. Biliyin əsaslı rolunu qəbul etmək
C. Məlumatlılığı təşviq etmək
D. Landşaftla bağlı strategiyaları təyin etmək
Hər inzibati səviyyə (mili, regional və yerli) öz səlahiyyətləri çərçivəsində spesifik və/yaxud
sektor üzrə landşaft strategiyaları tərtib etməlidir. Bu, zaman və məkan çərçivəsində koordinasiya
edildikləri zaman siyasətlərin proqramlı şəkildə tətbiqini təmin edən mənbələrə və institutlara
əsaslanır. Landşaftın keyfiyyətilə bağlı məqsədlər vasitəsilə müxtəlif strategiyalar
əlaqələndirilməlidir.
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E. Landşaft ölçüsünün ərazi siyasətinə inteqrasiyası
Yüksək dərəcədə qoruma idarəetmə yaxud planlaşdırma təklifləri əldə etmək məqsədilə landşaft
ölçüsü, məkanın idarə edilməsinə dair həm ümumi və həm də sektor siyasətlərinin hazırlanmasına
daxil edilməlidir.
F. Landşaftın sektor siyasətlərinə inteqrasiyası
Landşaft ölçüsünün ərazinin keyiyyətinə təsir göstərən bütün siyasətlərə sistematik daxil
edilməsini təmin edən müvafiq prosedurlar vasitəsilə landşaft nəzərə alınmalıdır. İnteqrasiya eyni
səviyyədə olan müxtəlif inzibati qurumları və departamentləri (üfüqi inteqrasiya) və müxtəlif
səviyyələr aid olan müxtəlif inzibati qurumları nəzərdə tutur (şaquli inteqrasiya).
H. Landşaftın keyfiyyətilə bağlı məqsədlərə nail olunması
Hər planlaşdırma fəaliyyəti yaxud layihə landşaftın keyfiyyəti ilə bağlı məqsədlərə uyğun
olmalıdır. Bu, xüsusilə landşaftın keyfiyyətini artırmalıdır, yaxud ən azından onu tənəzzülə
uğratmamalıdır. Miqyaslarından asılı olmayaraq, layihələrin landşafta təsiri qiymətləndirilməli
və bu təsirlərə uyğun olan qaydalar və vasitələr təyin edilməlidir. Hər planlaşdırılan fəaliyyət
yaxud layihə ərazilərin cəhətlərinə təkcə yaraşmalı deyil və həm də onlara müvafiq olmalıdır.
Əməliyyat nöqteyi nəzərindən, konvensiya bunları nəzərdə tutur:
•
•
•
•

spesifik landşaft siyasətlərinin tərtib edilməsi və eyni zamanda landşaft ölçülərinin, ərazinin
dəyişikliklərinə birbaşa ya dolayı yolla təsir göstərən bütün sektor siyasətlərinə sistematik daxil
edilməsi. Landşaft bu səbəbdən digər mövzulara əlavə deyil, onların ayrılmaz hissəsidir;
yalnız qeyri-adi qəbul edilən ərazinin funksiya və hissələrinin müdafiəsinə əsaslanan siyasətdən,
qeyri-adi və ya gündəlik yaxud köhnəlmiş olmasından asılı olmayaraq bütün canlı ətraf
mühitlərinin keyfiyyətinə əsaslanan siyasətə keçid;
müxtəlif qurumlar və inzibati idarəetmənin müxtəlif səviyyələri arasında yeni əməkdaşlıq
formalarının təyin edilməsi və təcrübədən keçirilməsi;
landşaftın müşahidə və şərh edilməsinə yeni yanaşma belə formada olmalıdır:
ərazini bütöv görmək (və bundan sonra, təkcə qorunmalı yerləri təyin etməmək);
bir neçə yanaşmanı sinxron şəkildə əlavə etmək və uyğunlaşdırmaq, ekoloji, arxeoloji, tarixi,
mədəni, həssas və iqtisadi yanaşmaları əlaqələndirmək;
sosial və iqtisadi cəhətləri birləşdirmək.
Bu isə landşaft siyasətlərini inkişaf etdirmək üçün mühüm olan bir çox fəaliyyət növünü öz
yerində yerləşdirmək deməkdir. Lanşaftla bağlı fəaliyyətə aparan prosesdə əsas mərhələlər
bunlardır:

•
•
•
•

landşaftla tanışlıq: onun identifikasiyası, təsviri və dəyərləndirilməsi;
landşaftla bağlı keyfiyyət məqsədlərinin müəyyən edilməsi;
müəyyən vaxt ərzində qoruma, idarəetmə və planlaşdırma vasitəsilə bu məqsədlərə nail olunması
(istisna fəaliyyətlər və ölçülər və adi fəaliyyətlər və ölçülər);
dəyişikliklərə nəzarət edilməsi, siyasətlərin təsirinin dəyərləndirilməsi, seçimlərin yenidən təyin
edilməsinin mümkünlüyü.
Yuxarıda qeyd edilmiş ehtiyacların hamısı Avropa Landşaft Konvensiyasının ratifikasiyasının
nəticəsi kimi işlənib hazırlanmalıdır.
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4.4.5.2 Dəyişilməli yaxud qəbul edilməli olan normalar
Yeni nizamnamələr qəbul edilməlidir: inşaat və şəhərsalma barədə Qanuna daxil edilmiş ümumi
prinsip və şərtlərdən ortaya çıxan ikinci dərəcəli qanunvericilik tərtib edilməlidir, yuxarıda qeyd
edilmiş addımlar və Konvensiyanın landşaftlar barədə mətni təfsilatlı şəkildə təsvir edilməlidir.

4.4.6

İnzibati prosedurlar və müdaxilələr üçün ikinci dərəcəli qanunvericiliyin,
nizamnamələrin və həmçinin standart və göstərişlərin hazırlanması

4.4.6.1 Məqsədlər
Yuxarıda qeyd edilmiş məqsədlərdən başqa, belə görünür ki, hər prosedur üçün hərtərəfli
qaydalar və standartlar toplusu və həmçinin, qanunda təsvir edilmiş bütün kateqoriyalarda tarixi
və mədəni abidələrə müdaxilələrin keyfiyyətini artırmağa kömək edəcək standartlar yoxdur.
Əsas məqsəd mədəni irsin qorunması haqqında Qanun ilə tənzimlənən hər fəaliyyət üçün daxili
nizamnamələr vasitəsilə təfsilatlı prosedurların hazırlanmasıdır.
Hər fəaliyyət yaxud tapşırıq hər prosedur və müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsi üçün cavabdeh
şəxsin təyinatını nəzərdə tutan aydın prosedurlarla müşaiyət edilməlidir. Standartlar və meyarlar
prosedurların hamısı üçün təyin edilməlidir.

4.4.6.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Vaxt çərçivəsi və addımlarla birgə aydın və spesifik prosedurların müəyyən edilməsi tariximədəni abidələrin qorunması üçün Qanunla nəzərdə tutulmuş bütün addımlar və prosedurlar üçün
standartları və vaxt çərçivəsini müəyyən edən ikinci dərəcəli qanunverciliyi və daxili qaydaları
tələb edir.
Bu ilk növbədə Qanunla nəzərdə tutulmuş bütün prosedurları və hər prosedur üçün vaxt
çərçivəsini təfsilatlı şəkildə müəyyən etməyi nəzərdə tutur. İtaliyada inzibati prosedurun
uzunluğu 241/1990 saylı qanunla, ondan sonra gələn dəyişikliklərlə, xüsusi fərmanlarla müəyyən
edilib (məs., Mədəniyyət Nazirliyinin prosedurları üçün nazirlik fərmanı və ondan sonra bir neçə
dəyişikliklər əlavə edilməklə dərc edilib).
Aşağıda, Azərbaycan Respublikasında Tarixi və Mədəniyyət Abidələrinin Qorunması haqqında
Qanunda müəyyən edilmiş mümkün prosedurlar sadalanıb:
A. Daxili texniki prosedurlar:
•
•
•
•
•
•

•

Dövlət poqramlarının işlənib hazırlanması, bərpa və konservasiya işləri tələb edilən abidələrin
siyahıya alınması;
Daşınmaz tarixi və mədəni abidələr üçün pasportların verilməsi;
Daşınmaz tarixi və mədəni abidələrin bufer zonalarının təyin edilməsi;
Daşınmaz tarixi və mədəni abidələrin qorunması ilə bağlı məlumat bazasının yaradılması;
Fərdi sahibkarlığa məxsus olan yaxud tarixi və mədəni rezervasiayaların ərazisində yerləşən
daşınmaz tarixi və mədəni abidələrin dövlət satınalması;
Daşınmaz tarixi və mədəni abidələrin üzərində bərpa-konservasiya işlərinin aparılmasına dair
normativ sənədlərin, beynəlxalq standartlara əsasən tənzimlənməsi (layihə ilə bağlı
qiymətləndirmə sənədləri və dövlət ekspertizası da daxil olmaqla);
Pasportların verilməsi;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xəritələrin çəkilməsi;
Müasir tələbləri təsdiqləyən məlumat bazası sisteminin yaradılması, multimedia və elektron
müşahidə sistemlərinin tətbiqi;
Mədəniyyət obyektlərinin krediti və icarəsi üçün standartların təyin edilməsi;
Mədəniyyət obyektlərinin satışına icazə verən şərtlərə dair standart və təlimatların təyin edilməsi;
Tarixi-mədəni abidə statusunun aradan qaldırılması meyarı;
Büdcənin təyin edilməsi üçün standartlar və prosedurlar;
Müdaxilələr zamanı mühafizə və profilaktik konservasiya tədbirləri üçün standartlar;
Tarixi-mədəni abidələr üzərində konservasiya işləri üçün standartların təyin edilməsi;
Dövlət tarixi-mədəni abidələri çərçivəsində enerji səmərəliliyi üçün standart və göstərişlər;
Tarixi-mədəni abidələrin seysmik reabilitasiyası üçün standart və göstərişlər;
Qorunan tarixi-mədəni abidələrinin icarəsi və satışı üçün standart və göstərişlər
Qorunan obyektlərin sahibləri olan fiziki və hüquqi qurumlarla əlaqədar xarici prosedurlar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Qorunan tarixi-mədəni abidələr üzərində işlərin aparılmasına icazə verilməsi
Mədəniyyət obyektlərinin icarəsinə qanun çərçivəsində icazə verilməsi
Mədəniyyət obyektlərinin satışına qanun çərçivəsində icazə verilməsi
Qorunan mədəniyyət obyektlərinin satışına icazə verilməsi
Mədəni əhəmiyyət səviyəsinin təyin edilməsi
Mədəniyyət obyektlərinin qorunan abidələr reyestrindən/siyahısından çıxarılmasına icazə
verilməsi
Könservasiya öhədliklərini yerinə yetirməyən sahibkarların, konservasiya işlərini icra etməsinə
təhrik edilməsi
Arxeologiyaya dair profilaktik və xilasetmə işləri üçün prosedur və standartlar
İncəsənət nümunələrinin ixracına icazə verilməsi/imtina edilməsi üçün prosedur və standartlar
Mədəniyyət obyektlərinin dövriyyəsi üçün prosedurlar
Qazıma işləri və arxeoloji tədqiqat üçün icazə verilməsi prosedurları
Memarlıq abidələri üzərində tədqiqat işlərinin aparılmasına icazə verilməsinə dair prosedurun
təyin edilməsi
Xüsusi rezervlərin yaradılması üçün prosedurlar
Qorunan zonalar çərçivəsində işlərə icazə verilməsi üçün prosedurlar

4.5 Muzey sahəsinin müasirləşdirilməsi
4.5.1 Yeni təşkilat modeli: Dövlət Muzeyləri və Regional Muzeylər Şəbəkəsi
Muzeylərin beynəlxalq səviyyəyə müvafiq qaydada idarə edilməsi üçün Beynəlxalq Muzeylər
Şurası (ICOM) kimi təşkilatlar və onun elmi komitələri tərəfindən təklif edilən meyarlara və
uğurlu təcrübə nümunələrinə riayət etmək lazımdır. Bu, ölkənin və regionun mədəni və inzibati
reallığına keçmək imkanı yaradacaq.
Muzey məsələlərinə yanaşmada fərq müxtəlif mədəniyyət modellərinə bağlıdır. Məsələn, muzey
fikrini müəssisə/biznes kimi vurğulayan Anqlo-Sakson konsepsiyası muzeyi ictimai xidmət kimi
qəbul edən Avropa konsepsiyasından fərqlənir.
Muzey müasir cəmiyyətin inkişafını nəzərə alan ictimai xidmətdir və ən son kommunikasiya və
idarəetmə sistemləri ilə təmin edilməlidir.
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Muzey sistemi aşağıdakılara qadir olmalıdır:
•
•
•

sahə üzrə səlahiyyətlərin təkmilləşdirilməsilə bağlı çətinliklərlə üzləşmək;
müxtəlif mənbələrlə dövlət sərmayəsini dəstəkləmək;
bütün dünyadan çoxlu ziyarətçiləri necə cəlb etməyi və onları necə qəbul etməyi bilmək.
Muzey sisteminə sərmayə qoyuluşu öz mədəni irsinin dəyərliliyini bütün dünyaya ötürməyə qadir
olan ölkənin sosial, etik və iqtisadi inkişafı üçün məhz mədəniyyətin bir fürsət kimi
gücləndirilməsi deməkdir.

4.5.1.1 Məqsədlər
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”-nın təsdiq edildiyi, Prezidentin
273/2014 saylı Fərmanının 3.3 saylı “Muzey sahəsinin müasirləşdirilməsi” maddəsinə uyğun
olaraq, “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati strukturunun
yenilənməsi”-nə dair Prezidentin 2016-cı il 29 mart tarixli Fərmanına əsaslanaraq, Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Müəssisələri və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsinin müdirinin
rəhbərliyi altında Azərbaycanın muzey sistemi üçün aşağıdakılardan ikisi arasında fərqləndirilmə
aparılması təklif edilir:
•

Birbaşa muxtariyyətə malik Muzeylər, və

•

Muxtar regional şəbəkələrdə bir araya gələ biləcək Regional Muzeylər
Dövlət Muzeyləri və Regional Muzeylər Şəbəkəsi

a) Dövlət Muzeyləri Şəbəkəsi (təklif):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyi
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi
Azərbaycan İstiqlal Muzeyi
Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi
Petroqlif Muzeyi

b) Regional Muzeylər Şəbəkəsi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bakı
Sumqayıt
Xaçmaz
İsmayıllı
Şəki
Kürdəmir
Ağstafa
Şəmkir
Gəncə
Bərdə
Ağcabədi
Ağdaş
Sabirabad
Biləsuvar
Masallı
Lənkəran
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Dövlət Muzeylərinin və Regional Muzeylər Şəbəkəsinin hər ikisi elmi və inzibati muxtariyyətı
ilə xarakterizə edilə bilər və Mədəniyyət Müəssisələri və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsinin (MTN)
müdirindən asılı ola bilər.
Rəhbər qurumlar
Dövlət Muzeylərinin və Regional Muzeylərin rəhbər qurumları aşağıdakılar ola bilər:
•
•
•

Mədəniyyət Müəssisələri və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsi (MTN);
Direktor;
Elmi Komitə.
Bundan başqa, yalnız Regional Muzeylərlə bağlı nəzərdə tutula bilər:

•

İdarəetmə Komitəsi.
Rəhbər qurumlar aşağıdakıları icra edir:

•
•
•
•

muzeyin missiyasını təmin edir;
muzey fəaliyyətlərinin müvafiqliyini, səmərəliliyini və effektivliyini təsdiq edir;
tətbiq edilən mədəni təklif və konservasiya təcrübələrinin keyfiyyətini yoxlayır, muzey aktivlərini
istifadə edir və gücləndirir;
xüsusilə, Regional Muzeylərin İdarəetmə Komitəsi yerli hakimiyyət orqanları, Muzeylərin
Regional Rəhbərlikləri və MTN arasında koordinasiyadan əmin olur.
Mədəniyyət Müəssisələri və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsi (MTN)
Əsas vəzifələri:

•

Azərbaycanın Dövlət Muzeylərinin fəaliyyətinə nəzarət edir və əlaqələndirir
Göstərişlərin ən yüksək standartlara müvafiq qaydada hazırlanmasını, onlara nəzarət edilməsini,
tərtib edilməsini həyata keçirməklə Azərbaycan muzeylərinə inkişaf etməyə və təkmilləşməyə
kömək edir.

•

Dövlətin milli mədəni irsini gücləndirir
Dövlətin mədəni irsini maksimum dərəcədə istifadə etmək üçün lazımi funksiya və tapşırıqları
yerinə yetirir, mədəni irsin və landşaftın ərazi səviyyəsində inteqrasiyası üçün siyasətləri
dəstəkləyir.

•

Strukturların əlçatanlığını tənzimləyir və təşviq edir
Muzeylərin və ictimai mədəniyyət yerlərinin iş saatları, biletləri və onlara giriş qiymətilə bağlı
siyasətlər üçün göstərişlər tərtib edir.

•

Regionlarda çalışır
Muzeylərin və mədəniyyət məkanlarının fəaliyyətini kompleks idarə etmək məqsədilə, milli
səviyyədə texniki və inzibati dəstək təklif etməklə və yerli muzey mərkəzlərinin formalaşmasını
təşviq etməklə regionlar, dövlət hakimiyyət orqanları və özəl təşkilatlar arasında koordinasiyaya
görə məsuliyyət daşıyır.

•

Mədəniyyət layihələrinə diqqət göstərir
Aktivlərin krediti üçün meyarlar yaratmaqla və sərgilərə, tədbirlərə, nümyişlərə mədəni yaxud
elmi maraq göstərməklə beynəlxalq səviyyədə razlaşmaları və işlərin mübadiləsini təşviq edir.

•

Keyfiyyətə nəzarət edir
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Xidmətlər aktını davamlı şəkildə yeniləyir, Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (ICOM)
standartlarına uyğun qaydada keyfiyyət parametrlərini tərtib edir və dövlət muzeyləri tərəfindən
göstərişlərə riayət edilməsinə nəzarət edir.
•

Fəal iştirakı təbliğ edir
Mədəni maraq kəsb edən məlumatlılıq layihələrini və dövlət maliyyələşmə kampaniyalarını
təşviq etməklə muzey xidmətlərinin idarə edilməsinə dair illik hesabat hazırlayır.
Direktor
Avropa modellərindən, Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Etika Məcəlləsindən və Prezidentin
273/2014 saylı Fərmanından ilhamlanaraq, həm Milli Muzeylərin və həm də Regional Muzeylər
Şəbəkəsinin direktorları aşağıdakı funksiyaları icra edə bilər:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

sərgilər, konservasiya, tədqiqat, inkişaf, kommunikasiyalar və kolleksiyaların təşviqatı da daxil
olmaqla muzeyin bütün idarəetmə fəaliyətini koordinasiya etmək və fəaliyyətə nəzarət etmək;
muzeyin mədəniyyətlə bağlı layihələrinə diqqət göstərmək, muzeyi canlı, inkluziv və
mədəniyyətin inkişafını təşviq etməyə qadir yerə çevirmək;
ümumi göstərişlərə və MTN-ə müvafiq olaraq biletlərin qiymətini təşkil etmək;
ən intensiv ziyarətçi gəlişini təmin etmək üçün muzeyin müvafiq iş saatlarını təyin etmək;
idarəetmədə və kommunikasiyalarda, təhsil ilə bağlı innovasiyalarda və texnologiyalarda,
ziyarətçilərin fəal iştirakını təşviq etməkdə yüksək keyfiyyət standartlarını təmin etmək;
MTN və Regional Muzey Rəhbərliyi ilə və əksinə tam əməkdaşlıq təmin etmək;
muzey kolleksiyalarını yeni nümunələrlə zənginləşdirmək məqsədilə regionlarla yaxın əlaqələr
qurmaq, sərgilər təşkil etmək və kataloqlaşdırma fəaliyyətini təbliğ etmək, tədqiqatı, bərpanı,
kommunikasiyaları, MTN ilə əməkdaşlığı təşviq etmək;
MTN-in xaricə kreditlə bağlı müvafiq Rəhbərliyinin rəyinə əsaslanaraq, öz yurisdiksiyasında olan
nümunələrin ölkədəki və xaricdəki sərgilər üçün kredtinə icazə vermək;
tədqiqat fəaliyyətinə və muzeyə məxsus materialların çapına icazə vermək;
MTN Rəhbərliyi tərəfindən hazırlanan göstərişlərə əsasən xarici nümayəndələr üçün muzey
xidmətlərini və ixtisas artırma üzrə tədbirləri təmin etmək;
institutlarla, mədəniyyət məkanları ilə və yerli hakimiyyət dairələrilə xüsusi razılaşmalar
vasitəsilə mədəniyyətə dəstək məqsədilə fərdi şəxslər tərəfindən töhfələrin verilməsi şərtlərini
tərtib etmək. Məlumatlılığı artıran layihələri və spesifik maliyyələşmə kampaniyalarını, o
cümlədən kollektiv maliyyələşmə üsullarını təşviq etmək;
tədqiqatlar aparmaq və nəticələr barədə ictimaiyyətə bildirmək, hətta elektron formada olsa belə.
Məlumatların yayılması, təhsil, kadrların hazırlığı və tədqiqat təşəbbüsləri irəli sürmək;
müqavilə orqanı kimi çıxış etmək.
Ona görə də, rəhbərlik məhz Direktorun vasitəsilə təmin edilir və muzeylə bağlı bütün məsuliyyət
Direktorun üzərində olur.
Dövlət Muzeyləri Şəbəkəsinin və Regional Muzeylər Şəbəkəsinin Elmi Komitələri
Həm Dövlət Muzeyləri Şəbəkəsinin və həm də Regional Muzeylər Şəbəkəsinin Direktorlarına
Elmi Komitə yardımçı ola bilər və Direktorlar bu Elmi Komitənin prezidenti ola bilərlər. Elmi
Komitə Direktordan savayı dörd üzvdən ibarət olur və bunlar Nazirlik tərəfindən təyin edilə və
muzeylə yaxud regional şəbəkə ilə bağlı ixtisası elmi profilli akademiyalardan, universitetlərdən
seçilə bilər.
İtaliya sisteminə gəldikdə, həm Dövlət Muzeyləri Şəbəkəsinin və həm də Regional Muzeylər
Şəbəkəsinin Elmi Komitəsi Direktor üçün elmi mövzularla və aşağıdakı məsələlərlə bağlı
məşvərətçi rolunu oynayır:

•
•
•

direktora təkliflər bildirirlər;
illik və çox-illik proqramın hazırlanması ilə bağlı direktora dəstək verirlər;
muzeyin fəaliyyətilə bağlı illik qiymətləndirmə hesabatları hazırlayırlar;
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•
•
•

Direktorla məşvərət əsasında, icarə barədə siyasətləri və sərgi planlarını yoxlayır və təsdiq edirlər;
muzeyin nəşr layihələrini dəyərləndirir və təsdiq edirlər;
muzeyin statusu və statusla bağlı dəyişikliklər barədə rəy bildirirlər.
Regional Muzeylər üçün İdarəetmə Komitəsi
Bu Komitə Regional Muzeylərin Rəhbərlikləri və yerli hakimiyyət orqanları, Mədəniyyət
Müəssisələri və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsi (MTN) arasında koordinasiyanı təmin etməlidir,
xüsusilə də:

•
•

yerli müəssisələr və mərkəzi Hakimiyyət arasında koordinasiyanı təmin etməlidir;
regionlarda mədəniyyətin təbliğatına, xüsusilə də muzeylərin turistik yollara inteqrasiyasına,
bütün qruplardan olan vətəndaşlarla əlaqənin qurulması üzrə təhsil və interaktiv proqramlara dair
qərarlarda Regional Muzeylərin Direktorlarını dəstəkləmək: fərdi turlar, ailələr, uşaqlar və
gənclər üçün proqramlar.
İanələrin qəbul edilməsi imkanları, iqtisadi dəyərin artırılması təşəbbüslərinin həyata
keçirilməsi
Sərt vergi rejiminə baxmayaraq İtaliyada əldə edilmiş uğurlu təcrübə nümunələrini və nəticələri
və həmçinin Azərbaycan qanunvericiliyində eyni vasitənin yoxluğunu nəzərə alsaq, mədəniyyəti
dəstəkləmək üçün verilən ianələri stimullaşdırmaq məqsədilə vergi kreditinin tətbiq edilməsini
təklif etmək olar.
Həqiqətən də, İtaliyada mədəniyyəti xeyriyyə ianələri ilə dəstəkləyənlər üçün vergi rejimi tətbiq
edilmişdir və bu, fərdi şəxslər yaxud şirkətlər tərəfindən mədəniyət üçün töhfələrin 65%-nə
bərabərdir.
Donor hansı mədəni nümunəyə töhvə verəcəyini müəyyən etdikdən sonra ALES təşkilatının
(Mədəni İrs, Mədəniyyət Fəaliyəti və Turizm Nazirliyinin yerli cəmiyyəti) sahibi ilə əlaqə saxlaya
bilər və pul köçürülməsinin təfərrüatlarını müzakirə edə bilər (bank, poçt vasitəsilə, debit yaxud
kredit və kredit yaxud debit kartları, bank çekləri vasitəsilə) və İncəsənət bonusu əməliyyatının
əldə edilməsindən sonra vergi güzəştlərindən yararlana bilər.
Ətraflı məlumat üçün 3.5.2. saylı “Muzeylərin idarə edilməsi” bölməsinə bax.

4.5.1.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
•

Azərbaycan Respublikasının Qrant haqqında Qanunu, 1998-ci il 17 aprel;

•

Azərbaycan Respublikasının Muzeylər haqqında Qanunu, 2000-ci il 24 mart;

•

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasında Muzey Nümunələrinin və
Muzey Kolleksiyalarının Qeydə Alınması və Saxlanılmasına dair Göstərişlər, 2008;

•

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət haqqında Qanunu, 2012-ci il 21 dekabr;

•

Prezidentin Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasına dair 273/2014 saylı
Fərmanı;

•

Mədəniyyət Müəssisələri və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsinin Əsasnaməsinin yaradılmasına dair
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 1 saylı, 2015-ci il 27 aprel tarixli Qərarı.
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4.6 Kitabxana və əlaqədar məlumat təminatı bazalarının müasirləşdirilməsi
4.6.1 Elektronlaşma prosesinin tamamlanması
Digər mədəniyyət müəssisələri kimi (Elmlər Akademiyası, Əlyazmalar İnstitutu), kitabxanalar da
öz xidmətlərinin əksəriyyətini elektronlaşdırıblar və sənədlərin elektronlaşdırılması üzrə böyük işə
başlayıblar; lakin onlar, adətən elektron mühitə əsaslanan keyfiyyətlı bir sıçrayışa nail olmayıblar,
məsələn, rəqəmsal cəhətlərə əsaslanan yeni, ödəniş-əsaslı xidmətlərin yaradılması. Faktiki olaraq,
elektronlaşdırma adətən sadəcə profilaktik tədbir kimi istifadə edilir və mənbələr ümumi
ictimaiyyət üçün həmişə onlayn olaraq əlçatan olmurlar.
Bundan başqa, mədəniyyət müəssisələri Dövlət nəşrləri üçün material təminatçısı rolunu oynayır
və bu fəaliyyətin nəticələrinin rəqəmsal formada əlçatan olması, məlumatlar barədə rekvizitlərə
dair standartların və uzun müddətli saxlama strategiyalarının müvafiq inkişafını tələb edir: xüsusilə
də ikinci məsələ hələ də lazımınca təhlil edilməyib.
Bu sahədəki nailiyyətlərə ümumilikdə baxdıqda belə demək olar ki, mədəniyyətin idarə edilməsilə
bağlı bütün predmetlər arasındakı funksional uyğunluq çərçivəsində inteqrasiya edilmiş daha
strukturlu məlumat rəqəmsal mühitin bütün imkanlarından istifadə etməyə və ictimaiyyət üçün
xidmətlər spektrini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməyə imkan verəcək. Həqiqətən də əgər
strukturlaşdırılmış məlumatlar belə bir çərçivədə digər istifadə formaları üçün nəzərdə tutularsa,
məlumatları və kataloqlaşdırma cəhdlərini təkrarlamadan sadəcə əlaqədar materialları
birləşdirməklə bütün milli mədəni irs üzrə çoxlu sayda müxtəlif marşrutlar tərtib etmək olar.
Regional səviyyədə bu daha da əhəmiyyətli olardı, çünki bu, kitabxana sistemlərinə bütün
cəmiyyət üçün nəzərdə tutulmuş geniş çeşiddə xidmətləri təşkil etmək, vətəndaşların tələblərini
toplamaq və elektron şəbəkə vasitəsilə yeni potensial istifadəçilər arasında yaymaq və həmçinin,
mülki, təhsil və turizm sahələrində müsbət təsir şəklində istifadəçi rəyi almaq imkanı verərdi.

4.6.1.1 Məqsədlər
İstiadəçilərin sadəcə səthi şəkildə istifadə edə biləcəyi sabit rəqəmsal mühitdən çıxaraq, həm yerli
və həm beynəlxalq istifadəçilərin tək bir girişdən daha dərin axtarışlar edə biləcəyi daha dinamik
olan mühitə keçid (Milli Mədəni Portal) milli mədəni irsə aid sənədləri və xatirələri araşdırmaq,
strukturlaşdırılmış multimedia məumatını (mətnlər, şəkillər, videolar, audio materialar, və s.)
inteqrasiya etmək imkanı verir. Belə bir çərçivə milli istifadəçilərə imkan verəcək ki,
seçimlərindən asılı olaraq təhsil, peşəkar təlim, mədəniyyət, əyləncə və gündəlik həyat barədə
məlumatları həm də Regional kitabxana sistemləri vasitəsilə tapsınlar və əldə etsinlər. Odur ki,
istifadəçilər onların ehtiyacları ilə sıx bağlı olan kitabxanalara tanış mənbə kimi baxa bilərlər.
Həm məlumat sisteminin bütün potensialını inkişaf etdirmək və həm də yuxarıda qeyd edilənləri
həyata keçirmək üçün, aşağıdakı məqsədlərin həyata keçirilməsi lazımdır:
•
•
-

Elektronlaşmanın bütün dövriyyəsini tərtib və idarə etmək – sənədlərin seçilməsindən tutmuş uzun
müddətli saxlamaya qədər;
Uyğunluğu təmin etmək məqsədilə texniki standartları qəbul etmək, məsələn:
açıq mənbəyi olan proqram təminatı, həmçinin mümkün olduğu vaxtda açıq materiallar;
Dublin Core modelinə və onun inkişafına əsaslaraq tərtib edilən məlumatlar barədə rekvizitlər;
XML (Genişlənən Qeyd Dili) məlumatlar bazası;
məlumatlar barədə rekvizitlərin toplanmasına dair OAI-PMH standartı;
standart terminologiya (məs., ISO, UNESCO, W3C);
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•

Dəqiq əks etmənin DRM (Rəqəmsal Hüquqların İdarəetməsi) siyasətində tətbiq edilməsi:
mümkün olduğu zaman, “Creative Commons Attribution-Non-Commercial” modelinin qəbul
edilməsi tövsiyə edilir; fərqli vəziyyətlərdə (məs., e-kitabların kredit xidməti), DRM Adobe yaxud
bənzər proqramın qəbul edilməsi tövsiyə edilir.

4.6.1.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Bu məsələ ilə bağlı normalar olmadıqda:
Dövlət hakimiyyət orqanlarında ictimai məlumatların olduğu sənədlərin təkrar istifadəsinə dair
nizamnamənin qəbul edilməsi. Model – İtaliyanın 36 saylı, 2006-cı il 24 yanvar tarixli
qanunvericilik fərmanıdır - Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico (2013/37/EU saylı Direktivin tətbiq edilməsi üçün 102 saylı,
2015-ci il 18 may tarixli qanunvericilik fərmanı ilə dəyişdirilib).
Belə bir qanunun yaxşı nəticələr əldə etmək məqsədilə çağırışı mədəniyyət müəssisələrinin Açıq
Məlumatlar siyasətini qəbul etməsi üçün israr etməsindən ibarətdir.

4.6.2 Milli Kitabxana və əsas elmi kitabxanalar
Milli Kitabxana (Kitabxanalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 7-ci maddə),
kitabxanaçılıq və biblioqrafiya sahəsində əsas milli müəssisə olduğuna görə və ölkədəki qalan
kitabxanalar üçün metodolji istinad mənbəyi olduğuna görə, ən mühüm beynəlxalq təlimatları və
ən uğurlu təcrübələrin daima tərcümə edilməsini və yayılmasını artırması və bu materialları öz
elektron səhifəsində paylaşması yaxşı olardı. Həmçinin yerdə qalan digər kitabxanaları
Azərbaycanın çox-dilli mədəni irsi sayəsində ortaya çıxan spesifik problemlərin həll edilməsinə
yönəlmiş sistemli təlimatlarla təmin etməyi artırmaq vacibdir (məs., tərcümə və transliterasiya).
Kitabxanın nəşr fəaliyyəti (Milli Biblioqrafiya, biblioqrafiyalar, sadə mövzularla bağlı nəşrlər)
onun güclü tərəflərindən biridir. Kitabxana bu sahədə muxtariyyətdən daha çox fayda əldə edə
bilər (həmçinin, iqtisadi baxımdan səmərəli və sərfəli).
Kitabxana fondunun təmin edilməsi məsələsi hazırki nizamnamələrdə əsas prioritet kimi nəzərdə
tutulsa da, kitabxana kataloqlarında tanınmış əcnəbi müəlliflərin mövcudluğu hələ də geniş
şəkildə kifayət etmir; belə mövcudluğu artırmaq (xüsusilə də İngilis-dilli müəlliflərin sayını),
istifadəçilərə öz mədəni və linqvistik bazasını zənginləşdirmək imkanı yaratmaq mühümdür.
Qeyd etmək lazımdır ki, Hüquqi Depozit (Kitabxanalar haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu, 15-ci maddə) kitabxanaların yeni fondla təmin edilməsilə deyil, milli mədəni irsin
qorunması ilə daha yaxından bağlıdır. Hazırki Qanuna əsasən, Milli Kitabxana hər kitabın
məcburi qaydada 4 surəti ilə və çoxlu cildləri olan nəşrlərin isə 2 surəti ilə təmin edilməlidir. Bu
surətlərdən biri Kitabxana Arxivində saxlanılır, biri oxu zallarında rəflərdə olur və qalan ikisi
əsas kitab fondunda saxlanılır. Bunlara əlavə olaraq, tək nəşrlərin profilindən asılı olaraq,
nəşriyyatçılar digər 2 surəti müvafiq müəssisələrə pulsuz verə bilərlər. Nəşriyyatçı qaydalara
riayət etmədiyi təqdirdə, cərimələr tətbiq edilir.
Kitabxana Assosiasiyalarının və İnstitutlarıın Beynəlxalq Federasiyasının (IFLA) Hüquqi depozit
qanunvericiliyi üzrə Göstərişlərinə əsasən, yuxarıda qeyd edilmiş məcburi surətlərin sayı çoxdur.
Kitab zəncirində mühüm səhmdarlar olan və kitabxana kataloqlarında təmsil edilməkdən
faydalanan nəşriyatçılar bu baha başa gələn öhdəlik səbəbindən özlərinin mədəni fəaliyyətlərə
konstruktiv şəkildə cəlb edildiklərini hiss edə bilərlər. Bundan başqa, (əsl problem bu olmasa da),
saxlama yerlərində yer çatışmazlığı kitabxanaların əsas düşmənidir və ona görə də, çoxlu sayda
mənbələrin surətini çıxarmaq əvəzinə onların saxlanılması üçün yerə qənaət etmək olardı.
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Elektronlaşdırmaya gəldikdə, Milli Kitabxana tarixi materialları, klassik və yeni ədəbiyyat
nəşrlərini pdf formatında elektron versiyasını hazırlatdırıb və istifadəçiləri üçün öz elektron
səhifəsində paylaşıb (müəlliflik hüquqlarına görə su nişanı ilə qorunur). Bu, oxuculuğun təşviqi
üçün faydalı formadır və həmçinin, yuxarıda qeyd edilən sabit rəqəmsal mühitin nümunəsidir.
Bundan başqa, ən dəyərlisi ondan ibarətdir ki, Kitabxananın qədim və nadir sənədləri də eyni
çərçivədə elektronlaşdırılıb, lakin bu halda Kitabxana siyasəti ondan ibarətdir ki, rəqəmsal surət
internetdə yox, yalnız Kitabxana müəssisələrində əlçatan olsun.
Elektronlaşdırma bir hərəkətlə həm qorumanı və də təşviqi mümkün etmədiyinə görə, ən dəyərli
rəqəmsal sənədləri əlçatan etməmək böyük ziddiyyətdir. Qədim sənədlər mülkiyyət hüquqlarından
azad mənbələrdir, onlar internet istifadəçiləri tərəfindən sərbəst şəkildə istifadə edilə bilərlər
(qeydiyyatdan keçmiş, xüsusi istifadəçilər tərəfindən, dövlətin mədəniyyət sənədlərinin yaradıcı
formada təkrar istifadəsini təşviq etmək məqsədilə).
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutu da həmçinin, öz fondunun mühümlüyü
və kitabların saxlanılmasında yüksək ixtisasa malik olduğu üçün, özünün spesifik sahəsində Milli
Kitabxana kimi eyni missiyası var. Son dərəcə tövsiyə edilir ki, eyni Açıq Elektronlaşdırma
siyasətini tətbiq etsin.

4.6.2.1 Məqsədlər
Ümumi missiya olaraq, milli kitabxana müəssisələri öz mənbələrini insanlar üçün əlçatan və
istifadə edilən etməlidirlər və milli mədəni irsi bilik və yaradıclıq kolleksiyası kimi gələcək
nəsillər üçün dəstəkləməli və qorumalıdırlar. Bu məqsədə nail olunması 3.6.1. saylı paraqrafda
qeyd edilmiş məqsədlərlə sıx əlaqəlidir.
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası bu baxımdan yaxşı təchiz edilib. Milli səviyyədə
olan digər kitabxanalara gəldikdə (Gənclər Kitabxanası, Uşaq Kitabxanası, Gözdən Əlillər üçün
Kitabxana), Milli Kitabxana ilə bərabər qorumanı, tədqiqatı, peşə və təşviq məsələlərini müştərək
idarə etməklə, onlar tədricən öz funksiyalarının qarşılıqlı inteqrasiyası modelini təbiq etməlidirlər.
Tövsiyə edilir ki, idarəetmə təcrübələrini artırmaq məqsədilə Dövlətin əsas kitabxanalarının
muxtariyyəti ümumilikdə stimullaşdırılsın.
Prioritet məqsədlər bunlardır:
•

Milli Kitabxana MTN-in ümumi koordinasiyası altında muxtar müəssisə olsun, öz elmi, maliyyə,
inzibati, mühasibatlıq muxtariyyətinə malik olsun. Bu, institusional cavabdehliklərə öz büdcəsi
vasitəsilə nail olmağa təmin edəcək. Bu, öz aktivlərini və məkanlarını istifadə etməklə, xüsusilə
nəşriyyat fəaliyyəti, mədəniyyətin təşviqini və digər dövlət və özəl müəssisələrlə elmi tədqiqat
üzrə əməkdaşlığını həyata keçirməklə özünün maliyyə mənbələrini artırmağa kömək edəcək
(konfranslar, sərgilər, emalatxanalar, peşə təlimləri, və s.).

•

Milli Kitabxana kitabxanaçılıq sahəsində milli səviyyədə elmi nüfuz sahibi olan qurum olacaqdır.
Bu, standartları, təlimatları hazırlayacaq, tərcümə edəcək və yerli vəziyyətə uyğunlaşdıraraq
yayacaqdır. Bu, milli mədəni irsin həm qorunması və həm də təşviqat forması kimi milli
kataloqlaşdırma sistemini, milli eketronlaşdırma siyasətini idarə edəcək.

•

Milli Kitabxana orijinal dildə əcnəbi ədəbiyyat bazasını, əcnəbi akademik jurnal ehtiyatlarını
zənginləşdirməlidir. İkinci tapşırığa gəldikdə, bunun Azərbaycan Kitabxanalar və Məlumat
Konsorsiumuna qoşulması səmərəli ola bilərdi və bu vasitə ilə Bakı Dövlət Universitetinin Elmi
kitabxanası beynəlxalq onlayn məlumat bazasına giriş əldə edə bilər.

•

Milli Kitabxana və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazma İnstitutu həm
elektronlaşdırma və həm də konservasiya proqramlarına dair güclü əməkdaşlıq tətbiq etməlidirlər.
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4.6.2.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Azərbaycan Respublikasının Kitabxanalar haqqında Qanunu, 15-ci maddə: Hüquqi Depozitlə
bağlı yuxarıdakı qeydlərə əsasən; Azərbaycan Milli Kitabxanasının Nizamnaməsi: Kitabxana
üçün daha muxtar status tərtib etmək məqsədilə, milli səviyyədə elmi nüfuza malik qurum kimi
onun rolunu vurğulamaq, Dövlətin əsas kitabxanalarının qarşılıqlı inteqrasiya funksiyalarının
strukturunu hazırlamaq.

4.6.3 Digər kitabxanalar: kompleks funksiyalar vasitəsilə xidmətlərin təkmilləşdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati strukturuna əsasən, bu
yaxınlarda 15 Regional Mədəniyyət və Turizm İdarələri yaradılmışdır və bu idarələr dövlət
kitabxanaları ilə bağlı bütün öhdəlikləri öz üzərinə götürüblər (bax “Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 29 mart tarixli Sərəncamı).
Bu islahat həm mövcud kitabxana xidmətlərini rasionallaşdırmaq, onları təkmilləşdirmək və həm
də dövlət kitabxanalarının yeni, müasir sosial funksiyasını gücləndirmək məqsədilə inteqrasiya
olunmuş, xidmət-yönümlü kitabxana şəbəkəsini yaratmaq imkanını nümayiş etdirir.
Hazırda, Azərbaycanın 64 rayonu üzrə təxminən 3,000 kitabxana mövcuddur; hər rayonda kiçik
kitabxanalarla birləşən mərkəzi kitabxana var. 64 mərkəzi kitabxana arasında 33-ü Milli
Kitabxana tərəfindən idarə edilən ALISA adlı kitabxana kataloqlaşdırma sistemi ilə bağlıdır: bu,
MARC 21, ISO2709, UNICODE, Z3950 standart formatları və protokolları üzərində qurulmuş,
internet-əsaslı sistemdir.
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə Dövlət Xidməti və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi innovasiyalara əsaslanan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üzrə mühüm addımlar
atmışdır və onların arasında Dövlət müəssisələri tərəfindən göstərilən inzibati xidmətlərin
mərkəzləşdirilmiş və koordinasiya edilmiş formada çatdırılmasına yönəlmiş ASAN Xidmət
Mərkəzlərini qeyd etmək olar. Beləliklə də, vətəndaşlar üçün mərkəzdən kənarda fəaliyyət
göstərən xidmətlərin tətbiq edilməsi üçün infrastrukturların inkişaf etdirilməsi tam olaraq
formalaşmayıb, hələ də davam etməkdədir.

4.6.3.1 Məqsədlər
2016-cı il islahatlarından yararlanmaq və çoxlu kiçik yerli kitabxanaların qeyri-qənaətbəxş
səviyyəsini tədricən dəyişdirmək üçün gözlənilir ki, 15 Regional Kitabxana Sisteminin (şəbəkəsi)
hər biri Regionda ən yaxşı təchiz edilmiş kitabxana olacaq (hansı ki, ola bilsin köhnə mərkəzi
kitabxanalardan biri olacağı və onun da ALISA Sistemi ilə bağlanacağı gözlənilir). Regional
Kitabxana Şəbəkəsi ALISA Sisteminin funksional imkanlarına inteqrasiya edəcək (ola bilsin ki,
ASAN və/yaxud bənzər funksiyalar). Həm konkret kitabxana xidmətlərinin təmin edilməsi və
həm də vətəndaşa xidmətə yönümlü digər xidmətlərin təqdim edilməsi üçün platformanın
qurulması fərqli sistemlərə əsaslana bilər, bir şərtlə ki, uyğunluğu təmin edən texniki standartlar
qəbul edilsin (bax 3.6.1).
Kitabxana sistemlərinə ən azı bunlar daxil edilməlidir: kitabxana müəssisələrində kitabların,
qəzetlərin, jurnalların olması; həm qədimi və həm də müasir olan, yerli maraq kəsb edən sənəd
kolleksiyalarının olması; biblioqrafik məlumatlar, istifadəçilərə dəstək, istinad xidmətləri; kredit;
oxuculuğun təşviq edilməsi üçün fəaliyyətlər; biblioqrafik nəşrlər və sərgilər. Çox kiçik
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kitabxanalar kiçik ASAN xidmət mərkəzlərinin və İtaliya “Bibliobus” modellərində olduğu kimi,
ən azından yerli kredit mərkəzi kimi qala bilərlər.
Müxtəlif istifadəçi qrupları üçün cəlbedici olmaq üçün (elmi işçilər, tələbələr, uşaqlar, və s.) və
digər sektorlara (təhsil, turizm) dəyər artıran perspektivləri təklif etmək üçün əsas məqsəd e-kitab
krediti, onlayn hazırlıq kursları, virtual sərgilər və tematik layihələr, multimedia materiallarının
təmin edilməsi, istifadəçilər tərəfindən təmin edilən materialların inteqrasiyası, sosial media
(Facebook, Twitter, YouTube) tərəfindən rəy kimi müxtəlif çeşiddə elektron xidmətlərin təmin
edilməsi olacaq. Kitabxanaçılar tərəfindən seçilmiş multimedia materiallarının təmin edilməsi,
yeni və xidmət-yönümlü dövlət kitabxanası formasına uzanan körpü olmalıdır (İtaliya
Biblioteche civiche torinesi və Biblioteca delle Oblate kitabxana modeli yaxud Britaniya Fikir
Anbarı əsasında).
Açıq məlumatlar və qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində, multimedia materialları ilk növbədə əsas
Milli mədəniyyət institutlarının elektronlaşma fəaliyyəti nəticəsində əldə edilənlər çərçivəsində
seçiləcək: muzeylər, kitabxanalar, universitetlər. Bundan başqa kitabxanalar, kitabxana
xidmətləri təminatçılarına müraciət edə bilər və rəqəmsal media materiallarının təmin edilməsinə
və icarəyə götürülməsinə həsr edilmiş onlayn platformalara qoşula bilərlər (MediaLibraryOnLine
İtaliya modelinə bax).
Bu şərtlər altında, əsas məqsədlər bunlardır:
•

•
•

•
•

Xidmətlərini tədricən avtomatlaşdırılmış prosedurlar vasitəsilə idarə etmək iqtidarında olacaq
müxtəlif saylı kitabxanalar da daxil olmaqla, 15 Regional Kitabxana Sisteminin həyata
keçirilməsi (şəbəkələr).
15 mərkəzi kitabxananın müəyyən edilməsi və bunlardan birinin ALISA sisteminə qoşulması.
Digər kitabxnaların da təricən, mərkəzilərin dəstəyilə Sistemə qoşulması.
Hər Regional Sistem şəbəkələrə və onların xidmətlərinə əsas vahid giriş nöqtəsi olmaq üçün
nəzərdə tutulmuş Regional portalın 15 elektron səhifəsini yaratmaqla öz kitabxanalarında
mövcud olan kolleksiya mənbələrini qiymətləndirməlidir və təqdim edəcəyi xidmətlərin xassəsini
və prosedurlarını tərtib etməlidir.
Hər Portal da öz növbəsində, digər Regional Sistemlərlə və milli avtoritet qismində çıxış edən
Milli Kitabxana ilə bağlanmalıdır.
Yuxarıda qeyd edilmiş rəqəmsal xidmətlərin tədricən tərtib edilməsi və həyata keçirilməsi.

4.6.3.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
Mövzu ilə bağlı normaların yoxluğunda:
“Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 29 mart tarixli Sərəncamı; 15 Regional
Kitabxana Sisteminin ərazi üzrə maraqlarını təyin etmək. Prezidentin “Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturunun təşmilləşdirilməsi” haqqında
2016-cı il 29 mart tarxili Sərəncamına əsaslanaraq, 15 Regional Kitabxana Sisteminin ərazi
maraqlarının müəyən edilməsi;
15 Regional Kitabxana Sisteminin yaradılması üçün nizamnamənin tərtib edilməsi, onların
vəzifələrinin və onlar üçün münasib olacaq hüquqi formanın müəyyən edilməsi (konvensiya,
konsorsium, və s.).
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4.7 Qeyri-maddi mədəni irsin mühafizəsi, şəhər (rayon) mədəniyyət klublarının mövcud
kadrlarından istifadə edilməsi
4.7.1 Qeyri-maddi Mədəni İrs
4.7.1.1 Məqsədlər
Qeyri-maddi-mədəni irs abidələrinin mühafizəsi Tvinninq layihə nümunəsi tərəfindən qaşrıya
qoyulmuş məqsədlərdən biridir və bunun üçün əsas milli qanunvericilik nəzərdən keçirilməlidir,
dəyişilməli və/yaxud işlənib hazırlanmalıdır.
Bu məsələ ilə əlaqədar, hazırda qüvvədə olan qaydalara yenidən baxış keçirilməsi
aşağıdakılardan asılıdır:
1) 2007-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan YUNESKO-nun 2003-ci il tarixli Qeyri-Maddi Mədəni
İrsin Qorunmasına dair Konvensiyasını imzalamış və ratifikasiya etmişdir. Konvensiyanın 1115-ci maddələrində öz öhdəliklərini yerinə yetirmələri üçün Üzv Dövlətlərin qəbul etməli
olduqları ölçü tədbirləri sadalanır. Bu qanunların yenidən nəzərdən keçirilməsi beynəlxalq
səviyyədə qəbul edilmiş öhdəliklərə riayət edilməsi üçün tövsiyə edilir.
2) Qeyri-maddi mədəni irsin, müasir ölkələrdə getdikcə artmaqda olan əhəmiyyəti. Maddi və qeyrimaddi mədəni irs ölkələrin beynəlxalq səviyədə imicinin formalaşmasında paralel rol oynayır.
Bu artan rol hətta turizm məqsədlərilə də olsa qeyri-maddi mədəni irsin idarəetmə təcrübələrinə
və yanaşma üsullarına təsir edir. Bu yeni vəziyyət və onun səbəb olduğu dəyişikliklər Aİ-nın
planlaşdırmaya dair rəhbər prinsiplərində və göstərişlərində aydın şəkildə qəbul edilib. Avropa
Parlamentinin Avropanın mədəni irsinə kompleks yanaşma barədə 2015-ci il 8 sentyabr tarixli
Qətnaməsində bildirilir ki, irsin qorunması, gücləndirilməsi, sosial istifadəsi ilə məsələlərə
gəldikdə maddi və qeyri-maddi irslər, vahid sahə kimi nəzərə alınır.
3) Qeyri-maddi irsin rolunu, Azərbaycanın milli identifikasiyasının sübutu qismində saxlamaq.

4.7.1.2 Dəyişilməli yaxud təqdim edilməli olan normalar
YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunmasına dair Konvensiyası yaradılmazdan öncə
2003-cü il-də qəbul edilmiş Azərbaycanın Folklor Nümunələrinin Hüquqi Qorunmasına dair
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2012-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət haqqında Qanunu ilə qeyri-mdəni irsin qorunması baxımından uyğunluq təşkil edir
Tvinninq layihəsi çərçivəsində, mövcud qanunlar üçün dəyişikliklər tərtib edilmişdir:
•

qeyri-maddi irslə bağlı normativ-hüquqi bazanı yeniləmək və beləliklə də bu qün qeyri-maddi
mədəni irsin üzləşdiyi çətinliklərlə bacarmaq və fürsətləri dəyərləndirmək;

•

YUNESKO 2003-ün ratifikasiyası ilə qəbul edilmiş öhdəliklərə Azərbaycanın cavabını
sistemləşdirmək.
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ANNEX A: Ədəbiyyat siyahısı
Aİ-nın Müqavilələri
•

Avropa İttifaqı ilə bağlı Müqavilənin 36-cı maddəsi

•

Avropa İttifaqının Fəaliyyətinə dair Müqavilənin 167-ci maddəsi

Aİ-nın Əlavə qanunvericikləri
•

2013/743/EU - Tədqiqat və İnnovasiyalar üçün Normativ-Hüquqi Proqram (2014-2020) –
Horizon 2020 layihəsini həyata keçirirən xüsusi proqramın yaradılması ilə bağlı Şuranın 2013-cü
il 3 dekabr tarixli Qərarı

•

1295/2013/EU - Yaradıcı Avropa Proqramı (2014-2020) layihəsinin yaradılması ilə bağlı Avropa
Parlamentinin və Şurasının 2013-cü il 11 dekabr tarixli Nizamnaməsi

•

1352/2008/EC - Mədəni Proqram (2007-2013) layihəsinin yaradılması ilə əlaqədar
1855/2006/EC saylı Qərarın dəyişdirilməsi ilə bağlı Avropa Parlamentinin və Şurasının 2008-ci
il 16 dekabr tarixli Qərarı

•

1855/2006/EC - Mədəni Proqram (2007-2013) layihəsinin yaradılması ilə bağlı Avropa
Parlamentinin və Şurasının 2006-cı il 27 dekabr tarixli Qərarı

•

2011/711/EU - Mədəniyyət materiallarının və rəqəmsal topluların elektronlaşdırılması və
əlçatanlığı barədə 2011-ci il 27 oktyabr tarixli Komissiya Tövsiyəsi

•

2011/831/EU - Avropa İrs Etiketi üçün Avropa Biriliyinin hərəkatı məqsədilə Avropa panelinin
dörd üzvündən ibarət Şura tərəfindən təyin edilən praktik və prosedur razılaşmaları ilə bağlı
Şuranın 2011-ci il 1 dekabr tarixli Qərarı

•

1194/2011/EU - Avropa İrs Etiketi üçün Avropa Biriliyinin hərəkatının yaradılması ilə bağlı
Avropa Parlamentinin və Şurasının 2011-ci il 16 noyabr tarixli Qərarı

•

2010/238/EU - Mədəni İrs və Qlobal Dəyişiklik ilə bağlı Avropa üçün yeni tapşırıq adlı müştərək
tədqiqat proqram təşəbbüsü barədə 2010-cu il 26 aprel tarixli Komissiya Tövsiyəsi

•

2001/C73/04 - Şəhər və kənd yerlərində memarlığın keyfiyyəti ilə bağlı Şuranın 2001-ci il 12
fevral tarixli Qətnaməsi

•

94/C235/01 - Mədəni irs sahəsində İcmanın fəaliyyət planının hazırlanmasına dair Şuranın 1994cü il 17 iyun tarixli Nəticəsi

•

86/C320/01 - Mədəniyyət Məsələlərinə görə cavabdeh olan Nazirliklərin, Avropanın memarlıq
irsinin qorunmasına dair Şura daxilində 1986-cı il 13 noyabr tarixli Qətnaməsi

•

75/65/EEC - Üzv Dövlətlərə, memarlıq və təbii irs nümunələrinin qorunmasına dair 1974-cü il
20 dekabr tarixli Komissiya Tövsiyəsi

Aİ-nın Siyasət Sənədləri
•

Avropa mədəni irsinə kompleks yanaşma ilə bağlı Avropa Parlamentinin 2015-ci il 8 sentyabr
tarixli qətnaməsi (2014/2149(INI) )

•

Şuranın və Üzv Dövlətlərin Rəhbərliklərinin, Mədəniyyət üçün İş Planına (2015-2018) dair Şura
daxilində Nəticəsi

•

Mədəni irsin birgə idarəetməsinə dair Şuranın Nəticələri (2014/C 463/01)
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•

Şuranın 2014-cü il 20 may tarixində Brüsseldəki iclasında davamlı Avropa TƏHSİLİ,
GƏNCLİYİ, MƏDƏNİYYƏTİ və İDMANI üçün strateji mənbə kimi mədəniyyətin qəbul
edilməsinə dair Şuranın Nəticələri

•

Mədəniyyət üçün Avropa Gündəmi ilə bağlı Şuranın 2007-ci il 16 noyabr tarixli Qətnaməsi

Aİ-nın Uğurlu Təcrübələrlə bağlı Göstərişləri
•

İncəsənət xadimlərinin daimi yaşayış yerinə dair siyasət təlimatları, mədəniyyət üçün Avropa
gündəmi: mədəniyyət üzrə 2011-2014-cü illər üçün iş planı; Lüksemburq: Avropa İttifaqının
Nəşriyyat Bürosu, 2016

•

Elektron Mühitdə Oxuculuğun Təşviqatı, Mədəniyyət üzrə İş Planı, 2015-2018 Lüksemburq:
Avropa İttifaqının Nəşriyyat Bürosu, 2016

•

Mədəni məlumatlılıq və ifadə ilə bağlı təlimatlar, ‘mədəni məlumatlılıq və ifadə” üzərində işləyən
Aİ Üzv Dövlətlərinin ekspertlərinin Koordinasiyasının açıq metodu, Lüksemburq: Avropa
İttifaqının Nəşriyyat Bürosu, 2016

•

Daha səmərəli maliyyə ekosistemləri istiqamətində, mədəniyyət və yaradıcılıq sektorları üçün
maliyyənin əlçatanlığını asanlaşdırmaq üçün innovativ vasitələr (CCS): uğurlu təcrübə hesabatı,
Lüksemburq: Avropa İttifaqının Nəşriyyat Bürosu, 2016

•

Mədəniyyət sektoru üçün Aİ dəstək proqramlarının strateji istifadəsinə dair Siyasət Təlimatı,
Mədəniyyət və Yaradıcılıq Sənayeləri üzrə Ekspert Qrupunun Koordinasiyası üçün Avropa
İttifaqının Açıq Koordinasiyası

•

Mədəniyyət və Yaradaıcılıq Sektorlarının İxracına və Beynəlxalqlaşdırlmasına dəstək
strategiyası ilə bağlı Uğurlu Təcrübə Hesabatı, Mədəniyyət və Yaradıcılıq Sənayeləri üzrə
Ekspert Qrupunun Koordinasiyası üçün Avropa İttifaqının Açıq Koordinasiyası

•

Avropa Komissiyası, Avropa İttifaqı siyasətlərində Mədəni İrs fəaliyyətlərinin Xəritələşdirilməsi,
proqramlar və fəaliyyətlər, EC –DG Mədəniyyət, 2014

Avropa Təkilatlarından Siyasət Sənədləri
•

Konservator-Bərpaçıların Təşkilatlarının Avropa Konfederasiyası (ECCO), “E.C.C.O. Peşəkar
Göstərişlər”, ECCO Baş Assambleyası, Brüssel, 2002-ci il 1 mart

•

Qay Klaus, “Mədəni İrs Abidələrinin və Ərazilərin qorunması üçün maliyyə mənbələri, Yox
Olmaq Təhlükəsi Qarşısında Qalan 7 ilə bağlı spesifik vəziyyət”, EIB-I və Europa Nostra
layihələri, 2013-cü il 25 noyabr

Seçilmiş ədəbiyyat
•

Siqrid Van der Auvera və Anik Şramme, “Mədəni İrs Sahəsində Vətəndaş Cəmiyyətinin
Fəaliyyəti: Avropa Perspektivi”, İrs və Cəmiyyət, 4-cü Cild, 1-ci Nəşr, 2011-ci ilin Yazı, səh. 59–
82.

•

İlçzuk, Dorota, “Mədəni Vətəndaşlıq. Avropada Vətəndaş Cəmiyyəti və Mədəniyyət Siyasəti”,
2001, Boekman Tədqiqatları, Amsterdam

•

Rozenşteyn, Karol, “Mədəni İrs Təşkilatları İcmalara Necə Xidmət Göstərir: Prioritetlər, Güclü
tərəflər və Çətinliklər”, 2006, Şəhər İnstitutu, Vaşinqton, Kolumbiya Ştatı
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•

CHCFE, Avropa üçün Mədəni irs hesabları, Tam Hesabat, CHCFE Konsorsiumu adından
Beynəlxalq Mədəniyət Mərkəzi tərəfindən dərc edilib, Krakov, 2015-ci il iyun, Tam Hesabat,
mənbə: www.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope

•

Françeska Romana, Medda Simone Kaşili, Marta Modeleşka, “Şəhər İrsinin Qəhvəyi sahələri
(köhnə sənaye əraziləri) üçün İnnovativ Maliyyə Mexanizmləri”, UCL QASER Lab London
Universitet Kolleci, London, Qover küçəsi, Unikallığın İqtisadiyyatı: Mədəni İrs Aktivləri və
Tarixi Şəhərlər İctimai Nümunələr qismində, 2011-ci il 2-3 may, Dünya Bankı, Vaşinqton,
Kolumbiya Ştatı.
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