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Ön söz
Mədəniyyətin idarə olunması üçün tətbiq edilən ən yeni beynəlxalq ünvanlara və mədəni-turistik
bölgələrin modelinə əsasən modelləşdirilmiş olan mədəni resursların inteqrasiyalı idarəetmə planını
qurmaq məqsədilə, bu sənəd İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin mədəniyyət və
turizm potensialını təhlil edir.
Tədqiqat sahəsinin xarakteristikası (1-ci hissə) verildikdən sonra, plan (2-ci hissə) mövcud vəziyyətin
dərin təhlilini (mədəni və təbii irsə, ənənəvi incəsənət və sənətkarlıq növlərinə, ərzaq istehsalına və
turizm sektorlarına xüsusi istinad edərək), Azərbaycanın mədəniyyət turizminin inkişafı üzrə
proqramların beynəlxalq şəbəkələrdə tutduğu yerini (3-cü hissə) və potensial əsas tarixi maraq
yerlərinin və İdarə üçün müvafiq inkişaf imkanlarının (4-cü hissə) sintetik qiymətləndirilməsini əhatə
edir. Aşağıdakı hissələr (5-ci hissə) idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məsələsi və həyata keçiriləcək
məqsədlər və tədbirlər barədə ətraflı məlumatı əks etdirir. Bunlarla əlaqəli olan fəaliyyətə aid
tədbirlərin müəyyən edilməsinə xüsusi istinad edilir: əlçatanlıq və qarşılama; mədəni təklif və sahənin
nüfuzu; kommunikasiya və potensialın artırılması. Bundan başqa, mədəni marşrutların və tematik
marşrutların yaradılması, əsas maraq hədəflərinin təyin edilməsi və sahə üzrə iş yerlərinin yaradılması
imkanları barədə xüsusi şəkildə bəhs edilmişdir. Nəzarət və izləmə ilə bağlı göstəricilər isə planı
tamamlayır.
Sənəd aşağıdakı şəxslər tərəfindən tərtib edilmişdir:
Silvia Santagata Tədqiqatlar Mərkəzi (CSS – EBLA Centro Studi Silvia Santagata), Turin
•
•
•

Paola Borrione
Alessio Re
Andrea Porta

İtaliyanın Mədəni İrs, Fəaliyyətlər və Turizm Nazirliyi
•
•

Adele Cesi, Tvinninq Layihəsinin Rəhbəri
Paola Puqlisi, Kitabxanaçı, Mərkəzi Dövlət Milli Kitabxanası, Roma

Confservizi CISPEL
•
•

Elena Leoni, Mədəniyyət Layihələri üzrə Məsul Şəxs
Stefania Berlioz, Mədəniyyət Layihələri üzrə Məsul Şəxs

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İsmayilli Regional Mədəniyyət və Turzim
İdarəsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elnur Hüseynov, İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Rəhbəri
Azər Abbasov, İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Rəhbərinin Müavini
Səbuhi Süleymanov, İsmayıllı Turizm Məlumat Mərkəzinin Direktoru
Anar Məhərrəmov, Qəbələ Turizm Məlumat Mərkəzinin Direktoru
Daşqın Ağayev, Qobustan Rayonu Mədəniyyət Mərkəzinin Direktoru
Mayıl Fərəcov, İsmayıllı RayonuTarix və Etnoqrafiya Muzeyinin Direktoru
Şamo Nuqayev, İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Mütəxəssisi
Anar Əkbərov, İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Baş Mühasibi
Həcər Rəbiyeva, İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin Baş Müşaviri
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Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
•

Arzu Səmədova – Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə olunan Təbiət Ərazilərinin
İnkişafı Şöbəsinin Baş Müşaviri

Nəzarətçilər:
• Alessandro Bianki, RTM, Telman Məlikzadə və Səbinə Yədullayeva tərəfindən dəstəklənir
• Ramil Abbəkirov, RTM Həmkarı, Qiyafət Xeyirxəbərli tərəfindən dəstəklənir
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1. GİRİŞ
1.1 Təsvir
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin ərazisi 7680 kv.km-dir. İsmayıllı regionunun
əhalisi 2016-cı ilin əvvəlinə olan statistikasına əsasən 405 500 nəfər olub, digər rayonlarla
müqayisədə əhalinin nisbətən daha sıx məskunlaşdığı ərazidir (aşağıdakı Cədvələ baxın). Regionun
əhali sayı bütün ölkə əhalisinin 4%-ni təşkil edir.
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Rayonlar üzrə Azərbaycan əhalisinin sayı
İqtisadi və inzibati regionlar və şəhərlər
(2015, Yanvar)
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin ərazisi
(Cəmi)
Qəbələ rayonu
Qobustan rayonu
İsmayıllı rayonu
Ağsu rayonu
Şamaxı rayonu

Sakinlərin sayı
(min nəfər)

Bakıda
sakinlərin sayı
2.204.200

405.500
101.500
44.000
84.000
76.300
99.700

İsmayıllı Mədəniyyət və Turizm Regionu Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamaclarını əhatə edir. Bir
hissəsi tarixi Şirvan ərazilərini (Şamaxı) əhatə edir. İndiki Azərbaycanın bütün şimal torpaqlarında
eradan əvvəl 4-cü əsrdə tarixi Qafqaz Albaniyası dövləti olmuş, Qəbələ isə (Kabbala) həmin dövlətin
600 il paytaxtı olmuşdur.
Bundan əlavə, Avropanı Asiyaya birləşdirən qədim İpək Yolu da burdan keçirdi. Əsrlər boyuticarət
imkanları bölgədəxarakterik əl sənətlərinin inkişafına təkan verdi. Xüsusilə Şamaxı ipək, xalça və
xalça məmulatlarını ixrac edən mühüm ticarət mərkəzi idi. Şəhər Şirvanşah hakimlərinin iqamətgahı
(9-cu əsrdən 15-ci əsrədək), 1805-ci ildən 1859-cu ilə qədər isə Rusiya İmperiyası tərkibində Şamaxı
Quberniyasının paytaxtı idi. 1859-cu ildə dağıdıcı zəlzələdən sonra paytaxt Şamaxıdan Bakıya
7

köçürüldü, beləcə, onun əhəmiyyəti azaldı. Lahıc kəndi də Azərbaycanda əl sənətkarlığı ənənələri ilə
tanınan görməli vacib yerlərdəndir. Lahıcın misgərlik sənəti və ənənələri 2015-ci ildə YUNESKOnun Qeyri-maddi mədəni İrs Nümunələri Siyahısına əlavə edilmişdir.
Regionun təbiəti geniş landşaft və iqlim zonaları sərgiləyir: meşə ilə örtülü təpələr, yüksəkliklər,
üzümlüklər, dağ otlaqları, qarlı zirvələr. Təbii iqlim şərtləri burada qış və yay turizmin inkişafına
imkanlar yaradır. Regionda 17 km-lik xizək yamacı və süni qar yaratma sistemi, 2015-ci ildə açılmış,
5 ulduzlu "Qafqaz Tufandağ Resort” oteli olan qış turizmi kompleksi var. Ölkənin ən hündür
Bazardüzü zirvəsi də (4,466 m) Qəbələnin şimalında yerləşir. Qəbələdə çoxlu mənzərəli kəndlər var.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi ərazisinin şərq hissəsində - Qobustanda dərin
dərələr, yarğanlar, kanyonlar (“Qobu” Azərbaycan dilində “dərin dərə” deməkdir) mövcuddur.
Son olaraq, bu region multikulturalizmin dərin kökləri və zəngin xalq sənət ənənələri ilə xarakterizə
olunur. Qəbələdən 40 km cənub qərbdə yerləşən Nic kəndi qədim Udin xalqının yaşayış məskənidir.
Udinlər qədim Qafqaz Albaniyası dövlətinin yaradılmasında mühüm rol oynamışlar. İsmayıllı
rayonunda isə vaxtilə Rusiyadan köçürülmüş Molokanlar hələ də öz adət-ənənələri ilə kolxoz
quruluşunda İvanovka kəndində yaşayırlar.

1.2 İnstitusional kontekst
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasında və Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət haqqında Qanununda mədəni irsin indiyə qədərki ən geniş tərifi əks olunmuşdur: daşınar
və daşınmaz mədəni sərvətlər, maddi və qeyri-maddi mədəni irs, ədəbi, arxeoloji, bədii, memarlıq,
təbii, əl sənətkarlığı, folklor, musiqi, qida və qastronomiya, yaşayış ənənələri, festivallar.
Azərbaycanın mədəniyyət sektoru, aparıcı qurumu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (MTN) olan,
mərkəzləşdirilmiş idarə sistemi ilə səciyyələnir.
Azərbaycanda yerlərə münasib yerli səlahiyyətli qurumlara başçısı Prezident tərəfindən təyin olunan
şəhər və rayonların İcra Hakimiyyətləri daxildir. Habelə, səsvermə yolu ilə seçilən bələdiyyə rəisləri
bələdiyyələrə rəhbərlik edir və fərqli səlahiyyətlərə malikdirlər.
Prezidentin “Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin strukturunu təkmilləşdirmək” məqsədi ilə 29 Mart,
2016-cı il fərmanı Azərbaycanın Mədəniyyət Konsepsiyasında qoyulmuş məqsədlərə uyğun olaraq
(273 nömrəli Əmr 14 Fevral, 2014) qəbul edilmişdir. Bu qərara əsasən:
a) Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yerinə Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş
İdarəsi yaradılmışdır.
b) Nazirliyin 84 mədəniyyət və turizm şöbələri birləşdirilərək, yerində aşağıdakı 15 Regional
Mədəniyyət və Turizm İdarəsi yaradılmışdır:
1) Sumqayıt Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Sumqayıt, Abşeron, Xızı,
Zəngilan, Qubadlı və Şuşa)
2) Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran və
Siyəzən)
3) İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Qobustan
və Qəbələ)
4) Şəki Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Şəki, Oğuz, Qax, Zaqatala və Balakən)
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5) Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Kürdəmir, İmişli, Füzuli,
Beyləqan və Xocavənd)
6) Ağstafa Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Ağstafa, Qazax və Tovuz)
7) Şəmkir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Şəmkir, Göygöl, Gədəbəy və
Daşkəsən)
8) Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Gəncə, Naftalan, Samux, Goranboy,
Kəlbəcər və Xocalı)
9) Bərdə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Bərdə, Yevlax, Mingəçevir və Tərtər)
10) Ağcabədi Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Ağcabədi, Ağdam və Laçın)
11) Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Ağdaş, Ucar, Zərdab və Göyçay)
12) Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Sabirabad, Şirvan, Saatlı və
Hacıqabul)
13) Biləsuvar Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Biləsuvar, Salyan, Neftçala və
Cəbrayıl)
14) Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Masallı, Yardımlı və Cəlilabad)
15) Lənkəran Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (Lənkəran, Astara və Lerik)
15 Regional Mədəniyyət və Turizm idarələri və onların mədəniyyət müəssisələri Nazirliyin balansına
daxil və onun tabeliyində olan qurumlardır. Keçmişdəki vəziyyətdən fərqli olaraq, indi mədəniyyət
və turizm idarələri yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən maliyyəşmir. Nazirlik onlara büdcə
ayırır. Prezidentin 29 mart 2016-cı il sərəncamına əsasən, Regional İdarələrin rəhbəri yalnız Nazir
tərəfindən vəzifəyə təyin və ya azad edilir. Əlavə olaraq, yerli icra orqanlarının əsasnaməsində də
dəyişdirilərək qeyd edilir ki, yerli icra hakimiyyət qurumları mədəni tarixi abidələrin qorunması işini
indi Mədəniyyət və Turizm nazirliyi ilə birgə təşkil edir.
Regional Mədəniyyət və Turizm idarələrinin səlahiyyətləri nazirin (2016, 26 dekabr) 9 nömrəli Əmri
ilə təsdiqlənən nizamnamələrində əks olunmuşdur. Müxtəlif sahələr üçün hazırki səlahiyyətlər
bunlardır:
• Muzeylər
Regional İdarələr ərazilərində yerləşən muzeylərin əlaqələndirilməsinə və nəzarət edilməsinə,
qorunmasına, təbliğ edilməsinə və kolleksiyalarının zənginləşdirməsinə məsuliyyət daşıyır.
Nazirliyin razılığı ilə Muzeyin direktoru və işçi heyəti Regional İdarənin rəisi tərəfindən vəzifəyə
təyin və ya azad edilir.
• Tarixi və mədəni abidələrin qorunması
Regional İdarənin nizamnaməsində abidələrin qorunması ilə bağlı bir səlahiyyət qeyd edilməmişdir.
Bu iş əsasən Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən yerlərdəki
abidə mühafizlərinin köməyi ilə icra edilir.
• Şəhər planlaşdırılması və salınması
İdarənin nizamnaməsində şəhərsalma ilə əlaqədar səlahiyyət təyin edilməmişdir.
• Turizmin idarə olunması
Regional İdarənin turizm idarə etmədə səlahiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir:
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-

Beynəlxalq və daxili turizmi inkişaf etdirməyə, ərazidə turizm sənayesinin və
infrastrukturunun inkişafına, yeni turizm xidmətləri üçün investisiyaların cəlb olunmasına
yönələn proqramların hazırlanmasında iştirak etmək,

-

Yerli turizmi beynəlxalq və daxili bazarda reklam etmək üçün müxtəlif çap-reklam
məhsullarının hazırlanmasına yardım etmək;

-

Bölgələrdə olan turizm informasiya mərkəzlərinin işini əlaqələndirmək və onlarla bərabər iş
planları hazırlamaq;

-

Regionun turizm inkişaf strategiyasının hazırlanmasında iştirak etmək;

-

Turizm sərgilərində regionu təmsil etmək;

-

İnfoturlar təşkil etmək;

-

Regionun brendinin yaradılmasında iştirak etmək;

-

Tarixi, mədəni və təbii irsin turizm məqsədilə istifadəsini maksimallaşdırmaq, yerli mədəni
və tarixi irsi, mədəni dəyərləri təbliğ etmək;

-

Turist marşrutlarının hazırlanmasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, eləcə də Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq şöbələri ilə birgə çalışmaq.

1.3.
Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirilən "Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Turizm Departamentinin imkanlarının
gücləndirilməsi”AZ12 / ENP-PCA / OT / 22 (2013-2015) adlı Tvinninq layihəsinə istinad
Tvinninq layihəsi çərçivəsində, 2014-cü ildə hazırlanmış 2014-2017-ci illər üçün Turizm üzrə
Marketinq Strategiyası hesabatında Azərbaycanda gələcək dövrdə bu sektorun məntiqi, strategiyası
və məqsədləri müəyyən edilmişdir.
Azərbaycanda turizm sektorunun əsas məqsədləri aşağıdakı tədbirlər nəticəsində müəyyən
edilmişdir:
•

tanıtım: öz profilini əsas bazarlarda ziyarət hədəfi kimi yüksəltməklə ziyarətçilərin sayını,
ziyarət müddətini və ziyarətçilərin Azərbaycanda xərclədikləri məsrəfləri artırmaq. Digər
tədbirlərlə yanaşı bu məqsəd tələb edir ki, Azərbaycanda mədəniyyət və fəaliyyət məhsulları
yaradılsın, ziyarətçilərə çoxlu məşğuliyyət növləri təklif edəcək tədbirlər proqramı
hazırlansın, turistlər üçün pərakəndə satış xidməti yaxşılaşdırılsın.

•

əlçatanlıq: aviadaşıyıcı xidmətlərin (həcminin) artırılması, daxili əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi və viza məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması vasitəsilə giriş imkanları
genişləndirilsin.
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•

mövsümlük: oktyabr və mart ayları arasında gələn turizmin nisbətini artırmaqla mövsümlük
azaldılsın.

•

tərəfdaşlıq: sənaye ilə daha sıx əməkdaşlıq etməklə marketinq effektivliyi maksimuma
çatdırılsın.

Bu inteqrasiyalı idarəetmə planı mədəniyyət və turizm arasındakı əlaqələrin məntiq sərhədlərinə
əsaslanaraq, 2014-cü il sənədində göstərilmiş məqsəd və tədbirlərə uyğun gəlir.
Bundan əlavə, layihə Azərbaycanın ən mühüm turistik yerlərini əhatə etmişdir: rayonlarda yerləşən
bəzi ərazilər - Lahıc və Şəki (sənətkarlıq üçün) və Şahdağ xizək və dağ turizmi üçün pilot ərazilər
kimi müəyyən edilmiş və Şəkidə xizək sürmək, festival kimi xüsusi tədbirlər, şərabların dadına
baxılması, xalçalara baxış, ipək alışı və ya İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndində sonuncu fəaliyyət
göstərən Kolxoz Fermasına təşkil edilə biləcək ziyarət kimi mühüm fəaliyyətlər müəyyən edilmişdir.
İşin nəticələrində göstərilmiş qısa və orta müddətli məqsədlər də daxil olmaqla bu göstəricilər artıq
bundan sonra həyata keçiriləcək işə uyğun olaraq diqqətlə nəzərdən keçirilir.
Ümumi məqsədlərə gəldikdə, aşağıdakıların inkişafına kömək edə biləcək həll yolları təklif
ediləcəkdir:
➢ tanıtım, mədəni fəaliyyətlərin və məhsulların yaradılması və ya iqtisadi dəyərinin artırılması
vasitəsilə mövcud hadisələrin zəngin proqramını inkişaf etdirmək və təbliğ etmək, həmçinin
onları Bakıdakı tədbirlərlə əlaqələndirmək və turistləri, mədəniyyət sahəsinə aid ən
əhəmiyyətli tipik məhsulların alıcısına çevirməyə zəmin yaradacaq həll yollarını müəyyən
etmək.
➢ əlçatanlıq, mədəni yerlərin əlçatan olması və ziyarət edilməsi üçün lazım olan infrastruktura
xüsusi diqqət yetirmək.
➢ mövsümilik, mədəni turzimin bir növü kimi mövsümiliyi azaltmaq.
➢ tərəfdaşlıq, mədəni və yaradıcı sənaye ilə əməkdaşlığın bəzi strateji təlimatlarını göstərmək.
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2.Vəziyyətin Təhlili
2.1. Təbii irs
2.1.1 Xüsusi mühafizə olunan ərazilər

Şahdağ Milli Parkı (ölkədəki 9 Milli Parkdan biri olaraq 2006-cı ildə yaradılıb: 130 508 ha ərazi)
Azərbaycanın mühafizə olunan ən geniş təbii kompleksidir. Ərazisində ən hündür dağ zirvələri var:
Kurvadağ (3,863 m.), Bazaryurd (4,126 m.), Bazardüzü (4,466 m.). Şahdağ meşələri endemik, nəsli
tükənməkdə olan növlər, köçəri heyvanlar və quşlar, səciyyəvi fauna və flora müxtəlifliyi ilə tanınır.
Ərazidə elmi araşdırmalar, ətraf mühitin monitorinqinin aparılması, maarifləndirmə, ekoturizmin
təşkil edilməsi üçün imkanlar təklif olunur. Parkın sahəsinin müəyyən hissəsi İsmayıllı Regional
Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin idarə etdiyi şimal ərazilərdən keçir.
Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu (11 Dövlət təbiət qoruğundan biridir, 1958, 22 488 ha ərazi) Böyük
Qafqaz dağlarının cənub ətəkləri boyu uzanır. Türyançayın sağ sahili boyunca Ağdaş, Oğuz, Yevlax,
Qəbələ inzibati rayonların ərazilərindən keçir. Qoruq arid meşə zolağının və digər təbii zərvətlərin,
yamacların eroziyaya məruz qalmasından qorunması və bərpası məqsədilə yaradılmışdı.
Onun ərazisi 400-650 metr hündürlüklər arasında, şərqdən qərbə 35 km, şimaldan qərbə 5 km
məsafədə uzanır. Yarım-səhra-çöl landşaftı, habelə püstə, ardıc, palıd ağaclarından ibarət arid meşə
sahələrinin, torpaq aşınmasının qorunmasında vacib rol oynayır.
Qəbələ və İsmayıllı Yasaqlıqları Azərbaycanın 24 dövlət yasaqlığından ikisidir.
Qəbələ dövlət təbiət yasaqlığı (1993-cü il, 39,700 ha sahə) Böyük Qafqazın cənub yamaclarında meşə
landşaftının qorunması, nəsli kəsilməkdə olan və nadir flora və fauna üzvlərinin bərpası üçün
yaradılmışdır.
İsmayıllı Dövlət Təbiət Yasaqlığı (1969, 23 438 ha sahə) İsmayıllı və Qəbələ rayonları ərazisində
yerləşir. Qafqaz qırmızı maralının, dağ keçisinin, vəhşi qabanın, Qafqaz qonur ayısının, dələnin və
digər canlıların sayını qorumaq və bərpa etmək məqsədilə yaradılıb. Yasaqlığın flora və faunası
İsmayıllı Qoruğu ilə oxşarlıq təşkil edir.

2.1.1.1 Göstərilən xidmətlər və şəraitlər

Bütün xüsusi mühafizə olunan təbii komplekslər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
“Biomüxtəlifliyin qorunması və Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilər” şöbəsi tərəfindən idarə edilir.
Hər bir qorunan ərazi üçün mərkəzə tabe olan idarə rəisi və onun müavinləri var. Şahdağ MP-da
(İsmayıllı və Qəbələ yasaqlıqları daxil olmaqla) işçilərin sayı 162-dir. 2016-cı ildə Nazirlikdən
verilən məlumata əsasən Türyançay qoruğunda 44 nəfər işləyir.
Milli Statistika sistemində hər bir qorunan təbii ərazi üçün ayrıca statistik məlumatlar təmin
edilməyib. 2015-ci ilin məlumatına görə Azərbaycanda ümumilikdə 9 milli parkın saxlanma xərci
1862,7 min manatdır. 11 dövlət qoruğunun saxlanması üçün cəmi xərc isə 1303,4 min manat
olmuşdur (Azərbaycanda Ətraf mühit: illik statistik kitab, 2016).
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2.1.1.2 Turizm fəaliyyətləri

Turizm fəaliyyətləri yalnız Milli Parklarda icazə verilir. Digər qorunan ərazilərdə iqtisadi fəaliyyət
qanunvericiliklə qadağan olmuşdur.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2006-cı il 27 iyun tarixində 346 nömrəli əmri ilə
təsdiqlənmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Parklarında ekoturizmin təşkili, mövcud məsələlər və
inkişaf perspektivlərinə dair Milli Konsepsiyaya uyğun olaraq milli parklarda turistlərin ziyarətinə
icazə verilir. Əmrin məqsədi Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilər və obyektlər haqqında qanuna və
digər qaydalara uyğun olaraq turizm və istirahət zonalarında xidmətlərin operativ və məqsədyönlü
həyata keçirilməsini tənzimləməkdir.
Şahdağ Milli Parkı Cənubi Qafqazda ən geniş milli park olub böyük miqyaslı infrastruktura malikdir.
Dünya Bankı Şahdağ MP-ın yaradılmasına 17 mln. dollar kredit, 8 mln. dollar məbləğində isə qrant
vermişdir. Yaponiya höküməti isə layihənin həyata keçirilməsi üçün 8 mln. dollar məbləğində qrant
təmin etmişdir. Turistlərin artan marağını qarşılamaq üçün yüksək dağlıq ərazilərə müxtəlif cür
marşrutlar salınmışdır.
Bu qaydalara əsasən turistlər girişdə və çıxışda qeydə alınır, giriş haqqı ödəyirlər. Ödəniş gəziləcək
ərazinin yüksəkliyinə uyğun dəyişir. Marşrut xətti üzrə turistləri müşayiət etmək üçün xüsusi
bələdçilər var. Həmin bələdçilər Ekologiya Nazirliyinin tabeliyində olan işçilərdir.
Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin hər biri üçün ayrılıqda statistik məlumatları yoxdur. Milli parkların
ərazisində turizm fəaliyyətləri Milli Statistika Sistemində aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir:

Milli parkların ərazilərində turizm fəaliyyəti

2014

2015

2015-ci ildə Azərbaycanda
gecələmiş/yerləşdirilmiş
qonaq sayı

Muzeylərin sayı, vahid
Muzey ziyarətçi sayı, nəfər
Xarici ölkə vətəndaşları
Ekoturizm cığır və maşrutlarının sayıOnlardan:
su
at
piyada
Ziyarətçi sayı, nəfər
Xarici ölkə vətəndaşları

6
2978
412
74

6
3302
474
43

61965
2009

7
59
1432
183

5
28
1966
154

13

2.1.1.3 Maraqlı tərəflər

Əsas rol
oynayanlar
Ekologiya və
Təbii Sərvətlər
Nazirliyi
İxtisaslaşdırılmış
tur operatorlar
(Camping
Azərbaijan qrupu
kimi)

Dövlət

Özəl

Təsvir

Maraqlar və gözləntilər

Ölkə ərazisində bütün Regional mədəniyyət və Turizm
qorunan əraziləri və idarələri və Ekologiya nazirliyi
onları işçilərini idarə edir arasında əlaqə qurulması

✓

✓

Onlar Qafqaz dağlarına Originallığı qorumaq, dağ
qısa müddətli yürüş həyatı təcrübəsi ilə maraqlanan
turları təşkil edirlər. turistlərin sayını çoxaltmaq
Turlar vasitəsilə ucqar
dağ yerlərində qalan
yerli əhali və tur
iştirakçıları
arasında
körpü yaradırlar.

✓

Təşkilat ətraf mühit Ətraf aləmin
məsələlərini
təbliğ mühafizəsi
etməyə və onlar üçün
tədbir görməyə yönəlib.
Ətraf mühitin qorunması
sahəsində
maarifləndirmə,
həll
yollarını tapmaq üçün
gənclərlə iş birliyi edir.

WWF
(Ümumdünya
Təbiəti Mühafizə
Fondu)

✓

WWF Azərbaycan ofisi
yerli
özünü
idarə
orqanları, QHT, elmi və
digər profilli təşkilatlarla
yaxın
əməkdaşlıqda
işləyirlər.
Ekologiya
Nazirliyi
ilə
münasibətlər
2002-ci
ildə
imzalanmış
Anlaşma Memorandumu
ilə müəyyən olunur.
Azərbaycanda
Xüsusi
Qorunan
ərazilər
sisteminin inkişafına və
eko sistemin bərpasına
özəl diqqət ayırırlar.

World Bank
(Dünya Bankı)

✓

Dünya Bankının ətraf Ətraf mühitin qorunması, çirkab
mühit və su təminatına suların və digər çirklənmə
dair proqramı var
problemlərinə həll yollarını
təklif etmək

IDEA (Ətraf
mühitin
mühafizəsi naminə
beynəlxaq dialoq)
İctimai birliyi

qorunması

və

Qafqaz ərazisində qorunan
növlərin konservasiyası və ya
bərpası, meşə ekosisteminin
gücləndirilməsi, milli parklarda
dayanaqlı turizmin inkişafı
strategiyasının tətbiqi
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Asiya İnkişaf
Bankı

✓

Azərbaycanın
ətraf Ətraf mühitin qorunması, çirkab
mühit statusu haqqında suların və digər çirklənmə
araşdırmalar
problemlərinə həll yollarını
təklif etmək

Avrasiya Fondu

✓

Regionlarda mədəni və Cənubi Qafqaz layihəsində eko
ekoloji turizmi təbliğ aqro-turizmi
edir, mədəni və təbii
landşafta sahib kənd
icmalarının
inkişafını
dəstəkləyir

Otellər və
restoranlar

✓

Müştərilərin sayını artırmaq,
məkanlarda qalma müddətini
artırmaq

2.2 Mədəni irs
2.2.1 Maddi mədəni irs
2.2.1.1 Abidələr və arxaeoloji/tarixi məkanlar

Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust 132 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənmiş təsnifata görə
Azərbaycanda tarixi və mədəni abidələr dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətinə görə ayrılırlar. İsmayıllı
Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinə daxil olan dünya əhəmiyyətli abidələr aşağıdakılardır:
• Lahıc dövlət tarix və mədəniyyət qoruğu
• Qədim Qəbələ şəhəri və Səlbir qalası
• Qədim Şamaxı şəhəri
• Nüydü kəndində qədim qəbristanlıq (Ağsu rayonu)
Qəbələ dövlət tarix-bədii qoruğu, İsmayıllıda Basqal dövlət tarixi-mədəniyyət qoruğu, Lahıc tarixi
mədəniyyət qoruğu “Tarixi və Mədəniyyət abidələri” haqqında qanunun (1998, 10 aprel) 22-ci və
23-cü maddələrinə uyğun olaraq yaradılmışdır. Onlar xüsusi mühafizə rejimi altında qorunurlar.

İsmayıllı Regional
Mədəniyyət və
Turizm (RMT)
İdarəsi və ona daxil
rayonlar
İsmayilli RMT
İdarəsi (Cəmi)

İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
Abidələrin aid olduqları rayonlar üzrə təsviri- 1
Dünya
Ölkə
Yerli əhəmiyyətli abidələr
əhəmiyyətli əhəmiyyətli
abidələr
abidələr

4

144

232

Cəmi

380

15

1
1
-

2
1
4
1
-

16
5
31
3
12

Dekorativ tətbiqi
incəsənət (daş
abidələr)

9
113
6
6
5

Arxeoloji abidələr

54
31
18
10
15

Bağ-park, abidələr,
memuarlar

Memarlıq abiədləri

1

8
1
5
1
1

Arxeoloji abidələr

1

Memarlıq abiədləri

Arxeoloji abidələr

Memarlıq
abidələri
Qəbələ rayonu
İsmayıllı rayonu
Şamaxı rayonu
Ağsu rayonu
Qobustan rayonu

4
8
6
-

94
160
71
22
33

Qəbələ (Kabalaka) 600 il paytaxt olmuşdur. Qədim yaşayış yerinin qalıqları olan Çuxur Qəbələ
arxeoloji sahəsi müasir Qəbələnin 20 km cənub qərbində yerləşir. Qəbələ 3 hissədən ibarətdir: Qala,
Səlbir və Çaqqallı. Arxeoloji laylardan göründüyü kimi Çaqqallıda şəhər həyatı süquta uğrayandan
sonra Səlbirdə və Qalada yeni yaşayış yerləri meydana çıxdı. 10-cu əsrdən sonra şəhər həyatı yalnız
Qalada davam etdi. Qəbələdən tapılan eramızdan əvvəl 3-cü-4-cü əsrlərə aid arxeoloji faktlar təsdiq
edir ki, Qəbələ ticarət və əl sənətkarlığı sahəsində mühüm şəhərlərdən biri olmuşdur. Aşkar olunan
sənaye xarakterli qalıqlar, metal nümunələri, keramika, şüşə, sümük nümunələri şəhər əhalisinin
həyat səviyyəsi və mədəniyyətinə dair ətraflı təsvir yaradır. Həmçinin, Qəbələnin 16-cı, 17-ci əsrlərdə
İran və Çin daxil olmaqla digər ölkələrlə olan əlaqələri haqqında məlumatlar əks olunur. Bütün
arxeolji tapıntılar Qəbələ Rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyində saxlanılır. Qəbələnin qala divarları
geniş müdafiə sistemi Azərbaycanın digər orta əsr qalalarından fərqlənir: divarlar Sasanilər dövrü
memarlığına məxsus saxsı kirəmitlərlə və yonulmuş çay daşları ilə hörülmüşlər.
Qəbələ rayonunda başqa abidələr də var: Əmirli kəndində Alban məbədi (4-8-ci əsrlər), Həmzə
kəndində türbələr komleksi (15-16-cı əsrlər), orta əsr Vəndam və Nic qalaları, Bum qəsəbəsində
Govurqala memarlıq abidələri (9-14-cü əsrlər).
Qəbələdən 40 km uzaqlıqda cənub qərbdə yerləşən Nic kəndi Udilərin yaşayış məskənidir. Onların
sayı 6196 nəfərdir. Son araşdırmalara görə, Udi dili qədim Qafqaz Albaniyasının dillərin biridir.
Qəmərvan kəndi də təbii, tarixi və turizm əhəmiyyətli məkandır.
Mədəniyyət və Turizm Regional idarəsinin əhatə etdiyi əraziyə daxil olan əsas görməli-gəzməli yerlər
arasında İsmayıllı rayonu başlanğıc nöqtədir. İsmayıllı Dövlət Təbiət Yasaqlığında İsmayıllı Qız
Qalası yerləşir (7-12-ci əsrlər). Qız qalası hal-hazırda Xanəgah kəndi yaxınlığındakı dağın zirvəsində
müdafiə istehkam qalasının dağıntılarıdır. Qalacıq kəndi də İsmayıllının tarixi, memarlıq və təbiət
baxımından zəngin kəndidir. Qasımxan qalasının qalıqları (9-cu əsr) da İsmayıllı Yasaqlığında
yerləşir. Talıstan kəndində isə əsas görməli abidə qədim Alban dövlətinin 7-ci əsr Mehranilər sülaləsi
dövrünə aid Cavanşir qalasıdır.
İsmayıllı rayonunda Lahıc dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun mühafizəsi siyahısına 90-dan çox
mədəni və tarixi obyekti (bax Əlavə 1) qeyd edilmişdir. Siyahının əksəriyyəti əsrlər ərzində Lahıca
məxsus orijinallığını və memarlıq üslubunu saxlayan 19-cu əsr yaşayış evləridir. Lahıca gedən
təhlükəli yol Girdiman çayın dərin dərəsi ilə sərhədlənmişdir: qışda vaxtaşırı yollardakı buz və qar
kəndlə əlaqəni kəsir.
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Lahıc qədim şəhərsalma və memarlıq sənətinin orijinal nümunəsidir: bu kəndin ilk yaşayış məhəlləsi
3-4-cü əsrlərə təsadüf edir; orta əsrlər şəhəri Qafqazda əl sənətkarlığı və ticarət mərkəzlərindən biri
idi. XIX əsrdə burada 200-dən çox sənətkarlıq emalatxanası var idi. Lahıcda yaşayan 2000-dən çox
əhali hələ də qədim əl işi sənətlərindən naxış vurma misgərlik və xalçaçılıq ilə məşğuldurlar. Lahıcda
təqribi 1,5 min il yaşı olan su təchizatı və drenajı sistemi kəşf edilmişdir: iki km uzunluğunda üç
səviyyəli boru şəbəkəsi əsas küçə boyu 1 m dərinliyində döşənmişdir. Üst səviyyədəki iki boru xətti
içməli su və sənaye məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şəbəkənin aşağı qatı isə çay daşları ilə
döşənmiş düzbucaqlı xəndəkdir. Bu xəndəklər hər bir evin həyətində olan dəliklərdən axıdılan çirkab
sular üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Tez-tez baş verən zəlzələlər səbəbindən kənd əhalisi tarix boyu özünün ev-inşaat üslubunu inkişaf
etdirmişdir. Belə ki, daş ilə çarpaz taxtanın bəndləmə texnikası yerli Tat dilində divarçu (taxta divar)
adlanır.
İsmayıllı rayonunda digər diqqətə layiq yer Basqal tarix-mədəniyyət qoruğudur. Arxeoloji
araşdırmalara əsasən, Basqalda 4-cü əsr yaşayış izlərinə rast gəlinir. Kənddə həmçinin 16-18-ci əsr
məzarlıqlar və qədim məscidlər var. Basqal bir zamanlar ipək şal (kəlağayı) sənəti ilə çox məşhur idi.
Sulut tarixi, memarlıq, arxeoloji və təbiət əhəmiyyətinə görə fərqlənən başqa bir kənddir. Burada orta
əsr yaşayış məhəlləsi, buzxana, Cümə məscidi, Qıcılıq Qalası, Hama qalası, Qırxotaq qalası, Fitdağ
qala kompleksi var.
Şamaxı şəhəri bizim eradan əvvəl 5-ci əsrdə əsası qoyulmuşdur. Yunan coğrafiyaçısı Ptolomey öz
Coğrafiya kitabında onu Kmaxiya olaraq qeyd etmişdir. Şamaxı qədim Şərq ticarət mərkəzlərindən
olmuşdur. 11-16-cı əsrlərdə Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı və şirvan hökmdarlarının iqamətgahı
olmuşdur. 18-ci əsrin ortalarında isə Şamaxı Xanlığının mərkəzi oldu. Habelə, 1769-cu ildə Ağsu
şəhəri Quba xanı Fətəli xanın qoşunları tərəfindən dağıdıldıqdan sonra, sakinlər Şamaxıya
yerləşdirilir.
Çoxsaylı zəlzələlərin baş verməsinə baxmayaraq (1667, 1669, 1828, 1859,1872,1902, sonuncusu 25
noyabr 2000-ci il), Şamaxıda çoxlu sayda və hətta bərpa edilmiş olan tarixi abidələr vardır: Cümə
məscidi (binanın əsli 743-744-cü ilə aid olsa da, hazırki bina bir çox rekonstruksiyanın nəticəsidir),
Şahıxəndan qəbiristanlığı (15-17-ci əsrlər), Şirvan Xanlarının türbəsi, Yeddigümbəz qəbirstanlığı
(Seven Domes, 18-19-cu əsrlər), Diri-Babatürbəsi (1402).
Həmçinin, Şamaxı ərazisində Şahın sarayına aid olan və vaxtıykən mükəmməl su təminatı sisteminə
malik olmuş Qala-Buğurt adlı (12-15-ci əsrlər) əfsanəvi qala; Göylər məscidi (12-13-cü əsrlər);
Şirvanşahlarına məxsus olan başqa bir yaşayış məskəni olan Gülüstan qalası (8-ci əsr) mövcuddur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Şamaxı-Ağsu
Arxeoloji Ekspedisiyası Gülüstan qəsrində arxeoloji qazıntılara başlamışdır və bildirilir ki, qala
Şirvanşahlar dövlətinin tarixində görkəmli bir yer tutması ilə yanaşı, arxeoloji turizm sahəsi üçün də
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hal-hazırda qalaya aparan yolun pis vəziyyətdə olması böyük
çətinliklər yaradır və beləliklə də, bu problemin həlli sahənin inkişafına həqiqətən kömək edə bilər.
Tarixi əhəmiyyətə malik olan digər ərazilər Nağaraxana, Çuxuryurd, Dəmirçi, Məlhəm kəndləridir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Pirqulu kəndində 1962-ci ildə Azərbaycanda və Qafqazda ən böyük
Astrofizika rəsədxanası təsis edilmişdir.
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Ağsu rayonunun Nuydu kəndi yaxınlığında yerləşən arxeoloji sahə, e.ə. 3-cü əsrə aid Qafqaz
Albaniyasına məxsus mədəniyyətin mövcud olmasına dair sübutdur. Burada çay daşlarından
düzəldilmiş yaşayış evlərinin, əşyaların, saxsı qabların, zərgərlik əşyalarının, silah, habelə
qəbiristanlıq nümunələrinin qalıqları vardır. Ağsu şəhərində Şeyx Dursun məzarı (1457), QobustanMərəzə ərazisində qeyri-adi bir formada uçurumda yerləşmiş Diri Baba türbəsi (1402) diqqəti cəlb
edir. Tarixi əhəmiyyətə malik olan digər kəndlər Bico və Kalva kəndləridir; orta əsrlərə aid Xəzinə
Dağı (Xəzinə dağı) adlı abidəsi və Bilal Əfəndi Məscidi (19-cu əsr) olan Padar; 19-cu əsrə aid Ağ
Gümbəz Türbəsinin (Ağ Gümbəz Qəbri) və Qırmızı Gümbəz Türbəsinin (Qırmızı Gümbəz Qəbri)
mövcud olduğu Qaraqoyunlu kəndi.
Milli əhəmiyyətə malik arxeoloji abidələr İdarənin ərazisində geniş yayılmışdır (geniş şəkildə təqdim
edilmiş siyahı ilə tanış olmaq üçün Əlavə 1-ə baxın). Bəzi nümunələrin Tunc dövrünə aid olmasına
baxmayaraq, onlar əsasən 5-4-cü əsrlərə aid abidələrdir (yaşayış yerləri, nekropolis). Burada, orta
əsrə aid yaşayış məntəqələri və qəbiristanlıqlar vardır; Qobustan bölgəsində orta əsr mağaraları, 1517-ci əsrə aid olan karvansaraylar və qalalar; Bundan başqa, məscid, kilsə, hamam kimi 19-cu əsrə
aid olan çoxlu binalar mövcuddur.
2014-cü ildən etibarən MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Dəstək İctimai Birliyi arxeoloji maraq
kəsb edən tədbir həyata keçirir: Orta əsrlərə aid Ağsu şəhərində hər il arxeoloqların, etnoqrafların,
epiqrafların, sənət tarixçilərinin və həmçinin Bakı, Ağsu, Şamaxı, İsmayıllı sakinlərindən və yerli
sakinlərdən ibarət olan mədəni irs könüllülərinin iştirakı ilə Arxeologiya festivalı (Arxeologiya Günü)
keçirilir.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
Rayonlar üzrə siyahıya alınmış tarix və mədəniyyət abidələrinin bölgüsü-2
İnventar
N*
(*Sıra N.
Abidə
Yaşı
Növü
Əhəmiyyəti
132/2001
Nazirlər
Kabineti)
Qəbələ
1
2

Qədim Qəbələ
şəhəri, Salbir qala
Alban məbədi

3

Türbələr kompleksi

4

Vəndam qalası

5

Nic qalası

6

Gavur qalası

İsmayıllı
1
2

Lahıc Dövlət TarixMədəniyyət Qoruğu
Qız qalası

qədim dövrorta əsrlər
IV-VIII
əsrlər
XV-XVI
əsrlər
VI—IX
əsrlər
IX—XV
əsrlər
IX—XIV
əsrlər

Arxeoloji abidə 54.

Dünya

Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi
Arxeoloji abidə

289.

Milli

290.

Milli

295.

Milli

296.

Milli

1310.

Milli

XV—XIX
əsrlər
VII əsr

Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi

14.

Dünya

266.

Milli

18

3

Sulut yaşayış yeri

4

Qasımxan qalası

IX—XIII
əsrlər
XVII əsr

5

Cavanşir qalası

VII əsr

6

Basqal Dövlət
Tarix-Mədəniyyət
Qoruğu
Fitdağ

XVII əsr

7
8
Şamaxı
1

XVIII əsr

Xirəki qala divarları XVI—XVIII
əsrlər

2

Qədim Şamaxı
şəhəri
Cümə Məscidi

3

Şaxəndan gümbəzi

qədim dövrorta əsrlər
VIII—XIX
əsrlər
XVII əsr

4

Diri Baba türbəsi

1402-ci il

5

Qaleyi Bəyqurt

6

Gülüstan qalası

7

Astrofizika
rəsədxanası

XII—XV
əsrlər
VIII—XV
əsrlər
1962-ci il

Ağsu
1

2

Qədim
Qədim dövr
qəbiristanlıq, məbəd
və yaşayış yeri
Şeyx Dursun türbəsi 1457ci il

Xəzinə Dağı
orta əsrlər
(Xəzinə Dağı)
4
Bilal Əfəndi
XIX əsr
məscidi
5
Ağ Gümbəz Türbəsi XIX əsr
(Ağ Gümbəz Qəbri)
6
Qırmızı Gümbəz
XIX əsr
Türbəsi (Qırmızı
Gümbəz Qəbri)
Qobustan Siyahıya salınmış abidələr yoxdur
3

Arxeoloji
abidə
Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi

1169.

Milli

4363.

Yerli

-

Yerli

-

Yerli

Memarlıq
4360.
abidəsi
Arxeoloji abidə 5834.

Yerli

Arxeoloji abidə 55.

Dünya

Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi

318.

Milli

320.

Milli

297.

Milli

317.

Milli

319.

Milli

321

Milli

Yerli

Arxeoloji abidə 56

Dünya

Memarlıq
205.
abidəsi
Arxeoloji abidə 815.

Milli

Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi
Memarlıq
abidəsi

4088.

Yerli

4086.

Yerli

4087.

Yerli

Milli

2.2.1.2 Muzeylər, Xatirə abidələri, Kitabxanalar

İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsində 12 muzey vardır. Hər bir rayonda tarix və
etnoqrafiyaya həsr olunmuş ən azı bir muzey mövcuddur; onların əksəriyyəti Qəbələdə yerləşir və
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12.000-ə qədər eksponata malikdir. Ölkə daxilində həmçinin Heydər Əliyev Mərkəzləri yayılmışdır
və bu mərkəzlərdə ümummilli liderin həyatını əks etdirən tarixi sənədlər, kitablar və fotoşəkillər
nümayiş etdirilir. Bundan başqa, Ağsu, İsmayıllı və Şamaxı rayonlarından II Dünya Müharibəsində
həlak olmuş vətəndaşlara həsr olunmuş xatirə abidələri mövcuddur.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
Rayonlar üzrə muzeylər
Muzeylər
Əsası
Heyət
qoyulub (2016)
Qəbələ şəhəri

1.Arxeologiya və Etnoqrafiya
Muzeyi
2. Filial: İsmayıl Qutqaşınlının Ev
Muzeyi
3. Qəbələ Rayonu Heydər Əliyev
Mərkəzi
İsmayıllı şəhəri 1. Arxeologiya və Etnoqrafiya
Muzeyi
2. İsmayıllı Rayonu Heydər Əliyev
Mərkəzi
3. Lahıc şəhəri Arxeologiya və
Etnoqrafiya Muzeyi
Şamaxı şəhəri 1. Arxeologiya və Etnoqrafiya
Muzeyi
2. Şamaxı Rayonu Heydər Əliyev
Mərkəzi
3. M.Sabirin Ev Muzeyi
Ağsu şəhəri
1. Arxeologiya və Etnoqrafiya
Muzeyi
2. Ağsu Rayonu Heydər Əliyev
Mərkəzi
Qobustan şəhəri 1. Qobustan şəhəri Heydər Əliyev
Mərkəzi
Cəmi

12 Muzey

1980

30

1986

6

2007

12

1980

9

2009

5

1992

9

1945

19

2009

6

1962
1985

11
9

2009

8

2007

8

Ziyarətçilər/İl
(2016)
23.858
(Muzeylər+Parklar)
37.000*
(Heydər Əliyev
Mərkəzi: 4.500)

35.500*

20.100*
16204
(Muzeylər+Parklar)
28.700*
16.000*

137.300*

* Azərbaycanda 2015-ci ilə aid rəsmi statistik məlumatlar
İsmayıllı İdarəsinin cəmi 160 ictimai kitabxanası vardır. Ölkənin kitabxana şəbəkəsini bürc sisteminə
bənzətsək, inzibati rayonlar birləşmə nöqtələri sayıla bilər. Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı, Ağsu və
Qobustan şəhərlərinin hər birində mərkəzi kitabxana mövcuddur və ərazi üzrə paylaşdırılmış digər
kiçik kitabxanalar mərkəzi kitabxanaya bağlıdır. Bəzi kiçik kitabxanalar isə mədəniyyət klubları ilə
əlaqəlidir.

Rayon
Kitabxana
Sistemi

İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
Kitabxana Sistemləri
Mərkəzi
Heyət
Filiallar
Kitabları İstifadəçi/
kitabxananın (2016)
(2016)
n ümumi
İl
əsası qoyulan
sayı
(2016)
il
(2016)

Kitab
götürmə/İl
(2016)
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Qəbələ

1930

98

24

93.720

20.624

237.173

İsmayıllı

1981

108

46

975.256

238.598

469.548

Şamaxı

1920

133

38

397.908

29.184

29.184

Ağsu

1947

103

33

228.162

16.742

213.067

Qobustan

1952

54

14

157.900*

39.235

176.970

496

155

1.852.946

344.383

1.125.942

Cəmi

* Azərbaycanda 2015-ci ilə aid rəsmi statistik məlumatlar
2.2.1.3 Nəşriyyat evləri

Qanuna görə, mətbəələr özəl və müstəqil təşkilatlardır. Azərnəşr dövlət nəşriyyatıdır, ancaq çap
avadanlığına malik deyil. Azərnəşr mədəniyyət və idarəetmə siyasəti ilə bağlı bütün sənədləri dərc
edir və materialları çap etmək məqsədilə özəl qurumlar ilə əməkdaşlıq edir. Bakıda 100-dən çox
nəşriyyat evi mövcuddur.
Tarixən ölkənin hər bir rayonu postsovet dövründə öz qəzetini dərc edirdi. Buna görə də,
Azərbaycanın 64 rayonunun hər biri öz mərkəzi nəşriyyat evinə malik idi. Beləliklə, bu hesablamaya
əsasən, işğal altında olan rayonlar istisna olmaqla, həmin 64 tarixi mətbəənin 70%-i hələ də
mövcuddur.
2.2.1.4 Müasir incəsənət

Regional İdarəyə tabe üç əsas incəsənət qalereyası vardır: Qəbələ Dövlət Rəsm Qalereyası, İsmayıllı
Dövlət Rəsm Qalereyası və Şamaxı Dövlət Rəsm Qalereyası. Ağsu və Qobustan rayonlarına məxsus
Dövlət İncəsənət Qalereyaları yoxdur. Direktorlar MTN tərəfindən təyin olunur. Qalereyaların
fəaliyyətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir:
-

rəsm, qrafika, heykəltəraşlıq, dekorativ və foto sənət nümunələrinin sərgilərini təşkil etmək
və keçirmək
incəsənət problemləri ilə bağlı konfranslar, seminarlar və müsabiqələr təşkil etmək
rəssamlarla və yaradıcı şəxslərlə görüşmək üçün tədbirlər təşkil etmək
digər qalereyalar və mədəniyyət müəssisələri ilə əlaqə yaratmaq
müxtəlif kurslar/təlimlər təşkil etmək
sənəti tədris etmək və sənaye yaradıcılığını təşviq etmək

Qəbələ Dövlət
Rəsm Qalereyası

İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
Dövlət Rəsm Qalereyaları
Əsası
Heyət
İl ərzində keçirilən
Sərgilənən nümunələr
qoyulub
sərgilərin sayı
(daimi/müvəqqəti)
2006
7
20/25
Rəsm əsərləri, saxsı
materialdan əşyalar və xalça
məmulatları; Qəbələnin sosialiqtisadi inkişafı barədə sərgi
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İsmayıllı Dövlət
Rəsm Qalereyası
Şamaxı Dövlət
Rəsm Qalereyası
Cəmi

2013

9

20/25

1991

5

20/25

21

20/25*

Rəsm əsərləri və misgərlik
nümunələri
Rəsm əsərləri və sənətkarlıq əl
işləri
*Güman ki, onların hamısı
eyni sərgidir

Azərbaycanda müasir icəsənət sahəsində əsas iştirakçı qismində Yarat Fondu çıxış edir. Yarat Bakıda
2012-ci ildən 2016-cı ilə qədər keçirilmiş İctimai İncəsənət Festivalı kimi müasir incəsənət sərgiləri
və mədəniyyət tədbirləri təşkil edən qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Onlar yerli sənətkarların öz
əsərlərini satmalarına imkan yaratmaq məqsədilə Bakıda incəsənət qalereyası açmışlar (Yay
Qalereyası) və gənc sənətkarların işləməsi və özlərini nümayiş etdirə bilməsi üçün Yarat studiyalarını
və Artım layihə məkanını yaratmışlar.
Onların beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətlərindən biri mühüm müasir incəsənət sərgilərində iştirak
etməkdir. Burada onlar Azərbaycandan olan və digər rəssamları təmsil edirlər (Qafqazlı və Rus);
Onlar “Venesiya Biennale”, “Vyana Contemporary”, “Art Dubay”, “Amsterdam İncəsənət Sərgisi”,
“Moskva Gənc İncəsənət Sərgisi” kimi tədbirlərdə iştirak etmişdirlər. Beynəlxalq səhnədə onların
digər fəaliyyəti yerli proqramlardır: onlar beynəlxalq rəssamları üç aylıq Bakıya dəvət edərək
şəhərimizdə qonaq edirlər, onlara iş yeri, səyahət və yaşayış imkanları təklif edirlər; eyni zamanda
onlar Bakıda işləmək üçün gələn beynəlxalq sənətkarları Azərbaycan səhnəsində olan gənc
rəssamlarla əlaqələndirirlər.
Yarat Fondunun əsas fəaliyyət ərazisi Bakı şəhəri olmasına baxmayaraq, onlar müasir incəsənəti
tərənnüm etmək məqsədilə digər ərazilərdə də çalışırlar. Onlar 2016-cı və 2017-ci illərdə, ölkənin
şimal hissəsində 1000-3000 nəfərlik bir sıra sərgilər təşkil etmişdilər (Qax, Mingəçevir, Zaqatala,
Qusar). Bu, 2016-cı ildə Bakıda 28.000 ziyarətçi ilə müqayisədə daha çox potensiala malik
auditoriyanı əhatə edən və müasir sənətin istifadəsinə daha çox cəlb edilən bir rəqəmdir. Bu
rəqəmlərin miqyası kiçik görünsə də, bu mədəni təklifə maraq siqnalı kimi qəbul edilməlidir.
Bölgələrdə işlədikləri zaman onlar təyinat məntəqələrindəki səlahiyyətli şəxslərlə əlaqə yaradır yaxud
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət edirlər. Lakin onlar rayonların incəsənət qalereyaları ilə
işləmirlər. Beləliklə, Yarat Fondu rayon təşkilatının təklif etdiyi istənilən məkanda öz incəsənət
tədbirlərini keçirir.
Azərbaycanın müasir incəsənət səhnəsini bəzəyəy ayrı bir iştirakçı şərab istehsalçısı olan Şato
Monolitdir: onlar İsmayıllı yaxınlığında yerləşən şərab zavodunun istehsal sahəsində müasir
incəsənət festivalı təşkil edəcəklər. Bu Fransa, İtaliya və Kaliforniya kimi ölkə və şəhərlərdə ən
əhəmiyyətli şərab istehsalçısı üçün kifayət qədər geniş yayılmış bir tətbiqdir, çünki lüks məhsullarla
maraqlanan və yüksək məsrəflər xərcləyən ictimaiyyət ilə müasir sənət vasitəsilə dialoq qurulur və
bu da onların məhsullarına olan dəyəri qanuniləşdirir. Bununla yanaşı, əksər hallarda motivasiya
istehsalat sahəsini genişləndirməkdən və rəssamın işi sayəsində onu beynəlxalq turistik çərçivələrə
daxil etməkdən ibarətdir.
Nəhayət, inteqrasiyalı idarəetmə planının yaradılması çərçivəsində Azərbaycanda müasir incəsənətin
təhlilində nəzərə alınacaq iki cəhət mövcuddur.
Birincisi, incəsənət sahəsinin təmsilçiləri tərəfindən belə bir əlaqənin axtarılmasına baxmayaraq,
müasir incəsənət dünyası turizm dünyası ilə əlaqəli deyil. Bu da öz növbəsində, sənayenin bütövlükdə
inkişafı məqsədilə strateji addım kimi mədəniyyətin və turizmin müxtəlif dünyalarını birləşdirmək
ehtiyacının olmasını aydınlaşdırır.
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İkinci səbəb, Azərbaycanın ən təsdiqlənmiş sənətkarlarının iş metodu ilə bağlıdır. Bunların bir çoxu,
məsələn Faiq Əhməd, ənənəvi sənətkarlıq üsullarından istifadə edir və onları əsərlərinə köçürür. Bu,
həm İsmayıllı rayonunda, həm də ümumilikdə Azərbaycanın qeyri-şəhər sahələrində
gücləndirilməlidir, çünki həm də beynəlxalq səviyyədə tanınmış olan yüksək səviyyəli sənətkarlıq
(YUNESKO-nun təyinatı ilə bağlı olduğu halda), inteqrasiyalı idarəetmə planının əhəmiyyətli bir
hissəsi ola bilər.

2.2.1.5 Maddi mədəni irslə bağlı maraqlı tərəflər
İştirakçı

Dövlət

Özəl

Təsviri

İsmayıllı İdarəsi ✓
və Bələdiyyələr
YUNESKO

Maraqlar və gözləntilər
Vətəndaşın həyatının və turizmin
keyfiyyətli olması üçün irs
İpək Yolu ilə bağlı Layihələr

✓

Dünya Bankı

✓

Dünya Bankının Mədəni İrslə
bağlı proqramı mövcuddur

Mədəni İrsin qorunması, Mədəni
İrsin iqtisadi və sosial inkişafının
əsasının təmin edilməsi

Asiya İnkişaf
Bankı

✓

Asiya İnkişaf Bankı Mədəni
İrsin qorunmasında maraqlıdır

Mədəni İrsin qorunması

Mehmanxanalar,
restoranlar
və
mağazalar

✓

Ekoturizmin və mədəni turizmin
Azərbaycanın inkişafında olan
müsbət rolu. Mədəni irsin
qorunması, gözlənilməz
mənbələrdən maliyyələşməni cəlb
etmişdir
Müştərilərin sayının artırılması,
bölgədə qalmanın ortalama
müddətinin artırılmasında
maraqlıdır

Müasir incəsənət
Bələdiyyələr

✓

Bəzi şəhərlər Yarat tərəfindən
təşkil edilən müasir incəsənət
sərgilərinə artıq cəlb ediliblər

Vətəndaşların mədəni inkişafı
üçün imkanların
genişləndirilməsində maraqlıdır

Tur bələdçiləri

✓

Hazırda müasir incəsənət
dünyası və tur bələdçiləri
arasında əlaqə yoxdur

Onlar müasir incəsənətin digər
ənənəvi mədəniyyət sahələrilə
(sənətkarlıq, qida və şərab
istehsalı) əlaqəsinin inkişaf
etdirilməsində, müasir mədəniyyət
istehsalını öz təkliflərinin seçici
elementi kimi birləşdirmək üçün
motivasiya kimi görə bilərlər

YARAT

✓

Yarat Azərbaycanda müasir
incəsənət anlayışının

Əsas iş fəaliyyəti Bakıda olsa da,
ərazidə işləməkdə maraqlıdır
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yetişdirilməsinə həsr olunmuş
qeyri-kommersiya təşkilatıdır

2.2.2 Qeyri-maddi mədəni irs
2.2.2.1 İfaçılıq sənəti növləri (teatrlar, rəqs, konsertlər), Tədbirlər, Festivallar

Teatr və musiqili tamaşalar, opera, kukla tamaşalar (Kukla Teatrı) Azərbaycanın mədəniyyətində
dərindən kök salmış sahələrdir. MTN-nin İncəsənət şöbəsinin Teatr sektorunun tabeliyində 13
regional teatr vardır, lakin onların heç biri İsmayıllı İdarəsinin ərazisində yerləşməyib. MTN,
həmçinin "xalq teatrları" üçün bina və texniki avadanlıqlar təqdim edir, məsələn yerli mədəniyyət
mərkəzlərində fəaliyyət göstərən həvəskar teatrlar üçün. İsmayıllı İdarəsində 4 belə xalq teatrı
mövcuddur: onlardan 1-i Cəlil Məmmədquluzadə adınadır və Qəbələdə yerləşir, 2-si İsmayıllı
rayonunda, və 1-i Şamaxıda yerləşir. Onlar daimi heyətə malik deyildirlər və yalnız direktor və bədii
dizayner dövlət büdcəsindən əmək haqqı alır; aktyor və aktrisalar həvəskar insanlardır.
Çoxsaylı festivallar mövcuddur və onların çoxu teatrla əlaqəlidir: ümumiyyətlə, kəndlər hər il bir
neçə yerli teatr festivalı təşkil edir. Əslində, qoyulmuş sərmayələrin qayıdacağına dair qeyrimüəyyənliyin olması səbəbindən teatr nümayişləri son vaxtlar qastrollara getmirlər; artıq onlar
qastrol səfərlərindən ibarət həyat tərzini festival formasına dəyişiblər. Qeyd edək ki, bir çox tədbirlər
də (teatr nümayişləri, mərasimlər, sərgilər və s.) Mədəniyyət Klubları tərəfindən idarə olunur.
Müxtəlif növ iri-miqyaslı beynəlxalq musiqi festivalları da Azərbaycanda keçirilməkdədir. Bu
festivallar müxtəlif təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilə bilər, lakin hamısı dövlətin himayəsi altında
olur. Qəbələdə klassik musiqi, caz və muğam üzrə illik Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir. Yüksək
büdcəyə malik olan bu tədbirlər dünyanın hər yerindən olan qrupların və musiqiçilərin iştirakı ilə
keçirilir. Festival Heydər Əliyev Fondunun təşkilati dəstəyi və Bakı Musiqi Akademiyasının
rektorunun təşəbbüsü ilə təşkil olunur. Tədbir həmçinin, şəhərdə məşhur Hollandiyalı Beltman ticarət
nişanına məxsus pianino istehsalı fabrikinin olması ilə əlaqəlidir.
İdman yarışına gəlincə, Tour d'Azerbaidjan adlı beynəlxalq velosiped yarışının 4-cü mərhələsi adətən
Qəbələdən başlayır; Ağsu yolları ilk dəfə olaraq 2017-ci ildə velosiped marşrutuna daxil edilmişdir.

Qəbələ
İsmayıllı
Şamaxı
Ağsu
Qobustan
Cəmi

İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
Teatrlar, Festivallar, Tədbirlər*
Xalq Teatrları
Teatr Çıxışları
Festivallar
1
10
məlum deyil
2
12
“
məlum deyil
“
“
“
“
“
3
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Ziyarətçi/İl
3.000
3.200
məlum deyil
“
“
6.200

* Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox tədbirlər həmçinin Mədəniyyət Klubları tərəfindən idarə olunur
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2.2.2.2Folklor

Folklor Azərbaycanın mədəni həyatında mühüm yer tutur və bu dəyərin milli və beynəlxalq səviyyədə
tanınması üçün bir çox təşəbbüslər həyata keçirilmişdir. Bir neçə il ərzində, bəzi qeyri-maddi
mədəniyyət və folklor nümunələri Qafqazın müxtəlif ölkələri və bölgələri üçün ümumən xarakterik
olan təcrübələrin yerli ifadəsi qismində YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə
Reprezentativ Siyahısına salınmışdır.
İsmayıllı İdarəsi ərazisində YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə
Reprezentativ Siyahısına salınmış mədəni nümunələr aşağıdakılardır:
•
•
•

Novruz (milli bayram) - 2016-cı ildə salınıb
Azərbaycan Aşıq sənəti (şer, hekayə, rəqs, vokal və instrumental musiqi qarışımından ibarət
olan ənənəvi çıxış sənəti) - 2009-cu ildə salınıb
Azərbaycan Muğam sənəti (böyük ölçüdə improvizasiya ilə xarakterizə olunan ənənəvi
musiqi forması) - 2008-ci ildə salınıb

Xüsusilə, Novruz yeni ilin başlanğıcını və baharın gəlişini geniş coğrafi ərazidə qeyd edir. Bu bayram
adətən qeyd edildiyi yerdən asılı olaraq, martın 21-də yaxud ondan bir gün əvvəl və ya sonra bayram
edilir. Azərbaycan Respublikasında Novruz bayramı yeddi gün qeyd edilir. Novruz bayramında
musiqi yığıncaqları keçirilir. Xanəndələr və xalq ifaçıları mahnı oxuyur, ictimai oyunlar keçirilir;
kəndirbazlar öz bacarıqlarını nümayiş etdirirlər, güləşçilər güclərini sınayır və ictimai meydanlarda
Kos-Kosa kimi səhnəciklər ifa olunur. Bir başqa Novruz adəti isə atlarla bağlıdır: bu zaman insanlar
onlara daha yaxşı qayğı göstərir və onları bəzəyirlər; kənd yerlərində atçılıq yarışları keçirilir və
insanlar polo oyununa bənzəyən çovqan oyunu oynayırlar.
2017-ci ildə MİRAS, Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi Gəgəli kəndində (Ağsu
rayonu) 3-cü Beynəlxalq Tərəkəmə Çərşənbə Folklor Festivalını təşkil etdi: Tədbir AMEA Folklor
İnstitutu və Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə keçirildi. Tədbirdə müxtəlif folklor qrupları
iştirak etdi, oturma mərasimi keçirildi və axırçərşənbə tonqalları yandırıldı.
Şer, hekayə, rəqs, vokal və instrumental musiqi qarışımından ibarət ənənəvi ifaçılıq sənəti olan
Azərbaycan Aşıq sənəti, Azərbaycan mədəniyyətinin simvoludur. Simli musiqi aləti olan sazın
müşayiəti ilə xarakterizə edilən klassik repertuar 200 mahnı, dastan kimi tanınan 150 ədəbi-musiqili
əsər, müxtəlif ənənəvi poetik formada olan təxminən 2,000 şer və çoxsaylı hekayələrdən ibarətdir.
Aşıqlar Qafqazda toy, dostluq şənlikləri və bayram tədbirlərində iştirak edirlər və konsert
səhnələrində, radio və televiziyalarda çıxış edirlər, bəzən klassik melodiyaları müasir mahnılarla
sintez edirlər.
Ənənəvi yarış forması olan Güləş İpək Yolu ölkələri arasında yayılmış ümumi bir idman növüdür.
Güləş bədən gücünün, eləcə də iradə və ruhun yarışıdır. Qədim zamanlarda olduğu kimi, turnirlər
adətən zurna adlanan ənənəvi nəfəsli alətin səsindən və nağaraların çalınmasından ibarət olan musiqi
ilə müşayiət olunur. Güləş yarışçıları pəhləvanlar kimi tanınırlar.
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2.2.2.4 Qeyri-maddi mədəni irslə bağlı maraqlı tərəfləri
Qeyri-maddi mədəni irslə bağlı maraqlı tərəflərin siyahısı
İştirakçı

Dövlət

Özəl

Təsviri

Maraqlar və gözləntilər

Mədəniyyət və
Turzim Nazirliyi

✓

Xalq Teatrları üçün bina və
avadanlıq təmin edir

Ənənələrin qorunub
saxlanılması və
gücləndirilməsində maraqlıdır

MTN İdarəsinin
Mədəniyyət
Mərkəzləri

✓

Festival və tədbirlər təşkil edir

İcmalara mədəni imkanların
verilməsi, ənənələrin
qorunmasında maraqlıdır

Mədəniyyət
Klubları

✓

Teatr çıxışları, mərasimlər,
sərgilər, və s. təşkil edir

İcmanın sosial inteqrasiyası və
birləşməsi üçün folklor və
ənənələrin qorunması və
gücləndirilməsində maraqlıdır

Rayon İcra
Hakimiyyətləri

✓

Rayon səviyyəsində tədbirləri
dəstəkləyir

İcmanın sosial inteqrasiyası və
birləşməsi üçün folklor və
ənənələrin qorunması və
gücləndirilməsində maraqlıdır

AMEA Folklor
İnstitutu

✓

Folklorla bağlı tədbirləri
dəstəkləyir

Folklor və ənənələrin qorunması
və gücləndirilməsində
maraqlıdır

Heydər Əliyev
Fondu

✓

Əsas tədbirləri dəstəkləyir
(məs.: Qəbələ Beynəlxalq
Musiqi Festivalı)

Folklor və ənənələrin qorunması
və gücləndirilməsində
maraqlıdır

Mədəni irsin yayılması və
inkişafı ilə məşğul olur. Bura
tarixçilər, arxeoloqlar,
rəssamlar, bərpaçılar,
mühəndislər daxildir.

Folklor və ənənələrin qorunması
və gücləndirilməsində
maraqlıdır

MİRAS Mədəni
İrsin
Öyrənilməsinə
Dəstək İctimai
Birliyi

✓

Mehmanxanalar,
Restoranlar,
Ənənəvi mağazalar

✓

Müştərilərin sayının artırılması,
bölgədə qalmanın ortalama
müddətinin artırılmasında
maraqlıdır

Tur bələdçiləri

✓

Xüsusi turların inkişaf
etdirilməsində maraqlıdır

2.3 Qida və iaşə
Azərbaycan mətbəxi ölkədə olan iqlim zonalarının geniş çeşidini əks etdirən çoxsaylı yeməklər ilə
xarakterizə olunur. İqlim zonalarının müxtəlifliyi şərab istehsalı baxımından da çox vacibdir.
Ənənəvi mərasimlərdən biri çay (çay) ilə bağlıdır, çünki əsasən kişilər tərəfindən ziyarət edilən və
geniş yayılmış çay evləri tərəfindən təbliğ edilir.
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Qida sənayesi baxımından, Terra Madre fermerləri, Slowfood və ABAD layihələri tərəfindən
dəstəklənən istehsalçı Cəmiyyətləri daxil olmaqla bir sıra maraqlı layihələr vardır.

2.3.1 Terra Madre Slow food qida şəbəkəsi

Terra Madre beynəlxalq qida şəbəkəsidir – bu, müəyyən bir qida növünün hazırlanması ilə birləşən
və coğrafi bir sahəyə sıx bağlı olan kiçik miqyaslı istehsalçı qrupları və digərləridir.
Şəbəkə qida istehsalçılarını, balıqçıları, heyvandarları, aşbazları, alimləri, gəncləri, QHT-ləri və yaxşı
və təmiz, ədalətli yemək sistemi yaratmaq üçün çalışan yerli cəmiyyət nümayəndələrini birləşdirir.
Dünyadakı qida istehsalına olan yanaşması ətraf mühiti və cəmiyyətləri qorumaqdan ibarət olanlara
səs və görüntü vermək məqsədilə yaradılmış Terra Madre qida şəbəkəsi Slow Food şirkəti tərəfindən
2004-cü ildə bazara buraxılmışdır.
Azərbaycanda mövcud olan 6 Terra Madre Cəmiyyətinin 5-i İsmayıllı rayonunda yerləşir və
aşağıdakılardır:
2.3.1.1 İsmayıllı Arıçıları

Arıçılıq Qafqaz bölgələrində uzun müddətdən bəri mövcud olan anlayışdır. Bugün belə olsa, kifayət
qədər yaxşı təşkil edilməyən və şəhər bazarlarında məhsullarını satmaq üçün küçə ticarətçilərinə
güvənməli olan kiçik kənd icmalarını dəstəkləməkdə əsas rol oynayır. İsmayıllı vilayətində arıçılar
Qafqazın yerli arı növlərindən olan -“Apis mellifera caucasica Pollmann” arıları tərəfindən hazırlanan
bal istehsal edən bir kooperativdə (27 üzv) birləşirlər. Yerli əhaliyə görə həmçinin müalicəvi
xüsusiyyətlərə malik olan bu məhsul tarla güllərindən, əhəng kolluqlarından və meyvə ağaclarından
hazırlanır. Baldan başqa, istehsalçılar zonaya xas olan digər istehsal fəaliyyətlərində də iştirak edirlər:
tut və qarğıdalı arağının düzəldilməsi, mürəbbələrin hazırlanması, yabanı bitkilərin toplanması.
2.3.1.2 Qatıq (Fermentləşdirilmiş Süd) İstehsalçıları

Qatıq Azərbaycanda və ümumilikdə Qafqaz regionlarında fermentləşdirilmiş ümumi içki növüdür.
Qatığın ləzzəti onun turşuluğunu müəyyən edən “bakteriya flora” səbəbindən bölgədən bölgəyə
dəyişir. İsmayıllı rayonunun orta şərq hissəsində bu məhsul südünün yüksək yağlılığı ilə tanınan kiçik
yerli inəklərin, Asiya ev heyvanı olan su camışı və Qarabağ qoyunlarının südündən hazırlanır. Qatıq
həm də yağ, tipik şirin pendir və dağ otları ilə ətirləndirilmiş duzlu pendir (şor) kimi digər məhsullar
üçün əsas rolunu oynayır. İcmanın məhsullarından biri də pendirdir, yəni ağ pendir. Yeniyol
kəndindəki istehsalçılar hazırladıqlarını əsasən yerli bazarda satmağa yönəlmiş bir kooperativdə
birləşiblər.
2.3.1.3 Şamaxı Süd Məhsulları

Orta şərq Azərbaycan dağları kiçik heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün münasibdir. Şamaxı
rayonunda təxminən 30 ailədən ibarət olan icma qatıq istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Süd yağ, tipik
şirin pendir və şor (dağ otları ilə ətirləndirilmiş duzlu pendir) kimi digər məhsullar üçün əsas rolunu
oynayır. İcmanın hazırladığı məhsullardan biri də pekorinoya bənzər ağ pendirdir və onlar həmçinin
bişirilmiş, dairəvi formaya salınmış və açıq havada qurudulan fermentləşdirilmiş süddən hazırlanan
bərk, duzlu kirit pendirini hazırlayırlar. Güclü qoxusu olan pendir mövsümi ət yeməkləri ilə istifadə
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olunur yaxud gümrahlandırıcı içki hazırlamaq üçün su ilə qarışdırılır. İstehsalçılar bir kooperativdə
birləşiblər və məhsullarını əsasən yerli bazarda satırlar.
2.3.1.4 Şirvan Konvivium Təhsil Layihəsi

İsmayıllı rayonunda yerləşən və Azərbaycanın dağlıq kəndləri olan Təzəkənd və Yeniyol kəndlərində
və Şamaxı rayonunun Sis və Qaley Buğur kəndlərində 150-ə yaxın şagird “Dadın mənşəyinə doğru”
adlı tədris layihəsində iştirak edir. Bu layihə 2009-cu ildə Slow Food Şirvan Convivium tərəfindən
başladılmışdır. Proqram həftədə iki dəfə keçirilən ümumi 30 dərsdən ibarətdir. Dərslər yerli biomüxtəlifliyin qorunması, yerli cinslərin mühafizəsi, ənənəvi otların və ədviyyatların istifadəsi barədə
və genetik cəhətdən dəyişdirilmiş məhsulların, pestisidlərin və kimyəvi gübrələrin istifadəsinin
təhlükəsi haqqında bəhs edir. Yerli mətbəxə xüsusi diqqət yetirilir və uşaqlar öz müəllimləri ilə
birlikdə ənənəvi yeməklərin necə hazırlanmasını öyrənirlər.
2.3.1.5 Sis Kəndinin Meyvə Əkinçiləri

Şamaxı rayonunda yerləşən Sis kəndi öz meyvə bağları ilə məşhurdur. Meyvə daxili istehlak
məqsədilə və həmçinin bir sıra yerli və bəzi hallarda milli ticarət üçün mürəbbələr, şirələr və arağ
hazırlamaq üçün istifadə edilir. Kənd Qafqaz Regional Ətraf Mühit Mərkəzi tərəfindən keçirilən pilot
layihəsinə də qatılmışdır. İstehsalçılar qoz, yerli alma və armud növləri yetişdirən 15 nəfərdən ibarət
bir kooperativ yaratmaq məqsədilə və həmçinin mürəbbələr, meyvə şirələri və quru meyvə
hazırlamaq üçün birləşiblər. İcmanın istehsalçıları həmçinin dağlardan əldə edilən yabanı qidalardan
istifadə edirlər: yabanı zoğal albalısı, heyva, çiyələk. Yabanı albalılardan mürəbbə (ənənəvi
konservalar) hazırlanır, itburnu ləçəklərindən isə günəş altında hazırlanmış çox incə mürəbbə əldə
edilir. Zirinc (Berberis vulgaris L.) ənənəvi yerli yeməklərlə verilən sousu əldə etmək üçün
fermentləşdirilir.
2.3.2 Şərab istehsalı

Arxeoloji qazıntıları zamanı arxeoloqların Kültəpə, Qarabağlar və Qalacıq (sonuncusu İsmayıllı
rayonunda) ərazilərində e.ə. II minilliyə aid qalıqları və üzüm toxumlarını əhatə etmiş daş
fermentasiya və saxlama qablarını kəşf etməsi ilə Azərbaycanın uzun şərabçılıq tarixi yenidən kəşf
edilmişdir. Bu səbəbdən də Azərbaycanda şərab istehsalı çox qədimdir, lakin son 50 il ərzində üzüm
bağlarının istismar edilmiş yaxud itirilmiş olmasına görə və bir neçə dəfə tarixi istinad məqsədilə
köçürülməsinə görə sərtləşmişdir. Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda şərab istehsalı
əhəmiyyətli dərəcədə olmuş və Rusiyaya geniş miqyasda ixrac edilmişdir, lakin 1980-ci illərdə bir
çox üzüm bağları artıq istifadə edilmirdi və onlar ya itirilmiş ya da məhv edilmişdi. Son 15 ildə
istehsal bərpa edilmiş və hal-hazırda Rusiyaya və Çinə ixrac etmək məqsədilə istehsal edən təxminən
10-15 böyük şərab evi vardır; 1991-ci ildə müstəqillik bərpa olunduqdan sonra, Azərbaycan şərabları
beynəlxalq yarışlarda bir çox mükafatlar əldə etmişdir.
Hazırda Azərbaycanda, xüsusilə də Şamaxı rayonunda (Mədrəsə üzüm növü) bir sıra avtoxton üzüm
növü yetişdirilir və bu, şərabçılığın inkişafına zəmin yaradır. Rəsmi olaraq şərab istehsalı üçün
nəzərdə tutulmuş təxminən 20 şərablıq üzüm növü mövcuddur: Qırmızı Pinot Noir və ağ Rkatsiteli
növləri əsas növlər sayılır və beynəlxalq çeşidlərdən və ixtisaslaşmış keçidlərdən ibarət olan geniş
çeşidli üzüm portfelində birləşiblər. Yerli çəhrayı üzüm növü olan Mədrəsə “Qız Qalası”, “Yeddi
Gözəl”, “Naznazı” və “Qara Gilə” kimi əla növ quru qırmızı şərablar üçün istifadə olunur.
Azərbaycan dünya bazarında daha çox nüfuz qazanmağı hədəf götürüb və bu, 2013-cü ildən etibarən
hər il keçirilən Gəncə Şərab festivalı ilə yanaşı Beynəlxalq Üzüm və Şərab Təşkilatına (BÜŞT)
qoşulma nəticəsindədir. Ölkədə, həmçinin yaxşı spirt istehsal da mövcuddur.
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Hal-hazırda əsas yerli istehsalçılar Gəncə Şarab Zavodu, Vinaqro Göygöl Şarab Fabriki, Naiq
Şirkətinin Tovuz Baltiya müəssisəsi, Aqro-Azərinvest MMC və s. digərləridir; aparıcı brendlər Yallı,
Gəncə Şarabları, Azərbaycan Məhsulu, AzNar, Tovuz, Qəbələ Şərab Zavodu və Xan ticarət
nişanlarıdır. İsmayıllı İdarəsinin ərazisində tanınmış Savalandan əlavə olaraq - Azərbaycan
şərabçılığında yeni standartları təyin etmək niyyətində olan İsmayıllı şərablarının canlı parlaq
nümunəsi kimi “Hacıhətəmli” şərab zavodunu (həm də Şato Monolit kimi tanınan) qeyd etmək
vacibdir. Şato Monolit kompleksi həmçinin iki üzgüçülük hovuzu, sauna, tennis meydançası, ziyafət
salonu və diskotekası olan bir oteldən ibarətdir. “Hacihətəmli” şərabçılıq zavoduna aid olan şərabdadma salonu Bakıdakı “Monolit Plaza” mehmanxanasında yerləşir.
İstehsal sisteminin qurulması istiqamətində ilk addım birgə birləşmiş və özlərini beynəlxalq
sərgilərdə təqdim etməyə başlayaraq beynəlxalq bazarlara çıxmağa müvəffəq olmuş şərabçılıq
müəssisələri tərəfindən atılmışdır.
İstehsalçıların üç əsas bazarı vardır:
-

birincisi, kütləvi bazardır - Çin və Rusiyaya ixrac etmək üçün məhsullardan ibarətdir: yaxşı
şərablar, lakin ucuz qiymətlər;
ikincisi, böyüyən lakin hələ də kiçik olan bazardır - yerli növlərdən lüks şərablar istehsal edilir
və bilicilər bazarı üçün nəzərdə tutulub;
üçüncüsü, üzvi şərabdır ki, çoxlu diqqətə səbəb olub, xüsusilə də Rusiya bazarında da çox
diqqət var.

Şərab istehsalıçıları tərəfindən bildirilən zəif məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, İsmayıllı
ərasizində kifayət qədər turizm infrastrukturu mövcud deyildir, belə ki, qonaqlama yerlərinin az
olması, turistlər üçün məlumatlandırıcı lövhələr və işarələrin azlığı, həm turistlər və həm də Bakıda
yaşayan xarici miqrantlar üçün əyləncə imkanlarının məhdud olması bunu deməyə imkan verir.
Əcnəbilər əvvəlki vaxtlara nisbətən azdırlar (2015-ci ildə Bakıda Avropa Oyunları keçirilən zaman
onların sayı çox idi), amma istirahət fəaliyyəti axtarırlar. İsmayıllı əcnəbi qonaqlar tərəfindən yaxşı
tanınmayıb və buna görə də bu, əraziyə onları cəlb etmək üçün yaxşı bir investisiya olardı.
İstehsalçılar sayəsində Azərbaycanda şərabçılıq turizmi inkişaf edir, lakin turist təklifinin
qurulmasına, xüsusi tələbləri olan turistlərin yerləşdirilməsinə, xərclərin yüksək səviyyədə olmasına,
məhsullar və mədəni istehlak vərdişləri barədə biliklərin təmin edilməsinə ehtiyac vardır.
Şərabçılıq zavodları təbiət baxımından gözəl yerlərdə yerləşməsindən əlavə, təbiət yollarının qəbul
edilməsi və həyata keçirilməsi üçün infrastruktura investisiya qoyurlar; onların həmçinin, Sovet
dövrünə aid olan binalardan və əşyalardan ibarət olan tarixi bir irsi vardır ki, bu da ziyarətçilərə şərab
istehsalı tarixində mövcud olan boşluğu doldurmağa imkan verir. Onlar sənətkarlıq və müasir
incəsənət kimi digər mədəni sahələrlə əməkdaşlıq şəraitində işləməyə və qonaqları və alıcıları üçün
avtomatlaşdırılmış marşrutlar silsiləsi yaratmağa, tədbirlər hazırlamağa çalışırlar.
İkinci zəif məqam məhsulların keyfiyyətini sertifikatlaşdıran sistemin mövcud olmamasıdır.
Hökumət,
Xəzər
Sahili
adlı
şərab
ticarət
nişanı
yaratmış
(http://www.caspiancoast.com/index.php?lang=tr ) və xaricdə bu ticarət nişanının tanınmasına
sərmayə qoymuşdur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yerli şərabçılara istehsal
imkanlarını artırmaları üçün uzunmüddətli kreditlər təklif edərək onları dəstəkləyib. Ancaq bu cür
tanınma bütün şərabçılıq sahələrinə yayılmamışdır.
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İtaliyanın adlandırma sistemi kimi, istehsalı qoruyacaq və yüksək keyfiyyəti saxlayacaq bir sistemin
olması ən azından qarşılaşdıqlarımıza əsasən, yerli istehsalçılar tərəfindən yaxşı qəbul olunacaq.
Digər bir zəif nöqtə isə təhsil ilə bağlıdır: peşə ixtisas məktəblərı mütəxəssislərin hazırlanmasında
zəiflik göstərirlər.
2.3.3 Maraqlı tərəflər
İştirakçı

Dövlət

Özəl

Təsviri

Maraqlar və gözləntilər
İstehsalatın qorunmasında
beynəlxalq bazarlara daxil
olmaqda maraqlıdır

Kənd
✓
Təsərrüfatı
Nazirliyi
və
İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi

Onlar mədəni dünyanın
qalan hissəsi ilə yaxşı
əlaqələrin
qurulmasındamaraqlıdırlar
və müstəqil şəkildə
hərəkət edirlər. Onlar
həmçinin turizm
infrastrukturlarını inkişaf
etdirirlər

Yerli istehsalçı

✓

Mehmanxanalar
və Restoranlar

✓

Müştərilərin sayının
artırılması bölgədə
qalmanın ortalama
müddətinin artırılmasında
maraqlıdır

İxtisaslaşmış tur
bələdçiləri

✓

Xüsusi turların inkişaf
etdirilməsində maraqlıdır

Bölgədə fəaliyyət göstərən
şərabçılar inkişaf edirlər və
istehsalı
artırırlar,
lakin
ziyarətçilərin
ehtiyaclarını
qarşılmaqda
çətinlik
çəkdiklərindən şikayət edirlər

2.4 Sənətkarlıq və ənənəvi istehsalat sahələri
Azərbaycan özündə yüksək səviyyəli ənənəvi sənətkarlığı əks etdirir və İsmayıllı rayonu bu
mədəniyyət sənayesinin bəzi vacib nümunələrinə malikdir. Lakin bu sektor hələ də xüsusi müdaxilə
proqramına ehtiyacı olan bəzi struktur çətinliklərini büruzə verir. SSRİ-nin süqutunun nəticəsi olaraq,
sənətkarlıq uzun müddət biganə münasibətə məruz qalmışdır: məsələn, 1990-cı illərin əvvəllərində
Lahıcda xammal çatışmazlığının yüksək olması sənətkarları öncəki illərdə və hətta əvvəlki əsrlərdə
istehsal olunmuş məhsulları qonşu kəndlərdən toplayıb bərpa etməyə məcbur edirdi; müasir dövrdə
mövcud olan böhran gənclərin Bakıya iş axtarmaq üçün üz tutmaları ilə nəticələndi. Bəzi sadə
rəqəmlər böhranın dərəcəsini göstərir: 15 il əvvəl Lahıcın usta sənətkarlarının sayı 200 idisə, bu gün
onlar 15 nəfər təşkil edir.
Digər bir problem məhsullar üçün satış yollarının tapılması çətinliyidir, ustaların şəxsi mağazaları
adətən uzaqda və əlçatmaz ərazilərdə yerləşir.
Son olaraq, bazarda keyfiyyətcə deyil, qiymət baxımından Azərbaycan sənətkarlıq nümunələr ilə
rəqabət aparan qonşu ölkə məhsulları mövcuddur.
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2.4.1 Əl işləri: Lahıc və Basqal kəndlərinin sənətkarlığı
Lahıc kəndi bəzəkli naxışlarla dekorasiya olunmuş mis əşyaların və silahların istehsalı ilə məşhurdur.
Bu ənənəvi təcrübə 2015-ci ildə Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Reprezentativ Siyahıya
daxil edilmişdir. Misgərlik emalatxanalarının quruluşu və təchizatı, eləcə də onların ənənəvi xarici
görünüşü və istehsalat prosesi əvvəlki əsrlərdə olduğu kimi bu gün də qorunub saxlanılır. Yazılı
mənbələr, eləcə də Azərbaycanın, Gürcüstanın, Rusiyanın və Avropanın muzeylərində mövcud
zəngin mis qab kolleksiyaları Lahıcda mis istehsalında 80-dən artıq mis ləvazimatların istifadə
olunduğunu göstərir.
Adətən mis əridən usta şagirdi tərəfindən müşayiət edilən bütün prosesi koordinasiya edir. Misgərçəkicləyici havanı sobalara ötürür və ərimiş misi döyəcləyərək nazik qab formalarına salır. Sonra usta
hamarlanmış mis boşqabları cilalayır və hazır mis qabları qravüralarla bəzəyir. Bu ənənə ailə
daxilində atadan oğula irsən keçir. Azərbaycanda bir çox ailə gündəlik həyatlarında istifadə etmək
üçün mis qablar almaq məqsədilə Lahıca gəlirlər və bu qabların ərzağın faydalarını artırdığına
inanırlar. Bu ənənə sənətkarlar üçün yaşamağın əsas mənbəyidir və onlara güclü şəxsiyyət və
cəmiyyətin qüruru olma hissini verir. Dəri məmulatlarının istehsalı Lahıcda misgərlikdən sonra ikinci
peşədir. Sənətkarlar ayaqqabılar, kəmərlər, dəri gödəkçələr, kitab üzləri və yüyən kimi müxtəlif
məhsullar hazırlayırlar.
Lahıc mis əşyalarının kəndə səyahət edən turistlər üçün dəyərli hesab olunmasına baxmayaraq, onları
digər mağazalarda tapmaq asan deyil. Lahıc məhsulu təbliğat strategiyalarının və müvafiq satış
kanallarının olmamasından əziyyət çəkir. Kəndin icma nümayəndələri və əsas mədəniyyət xadimləri
ilə görüşlərdən məlum olur ki, sənətkarları kənddə yaşamağa davam etməyə sövq edəcək və şəxsi
həyat keyfiyyətlərini artırmağa imkan verəcək gəlir ilə təmin edən satış kanallarının və təbliğat
sistemlərinin yaradılmasına ehtiyac vardır.
Bununla belə, Lahıc sənətkarlığının xüsusilə ABAD tərəfindən dəstəkləndiyini qeyd etmək lazımdır.
Prezidentin 2016-cı il tarixli fərmanına əsasən təsis edilmiş ABAD mərkəzləri xalq sənəti və
sənətkarlıq, kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən ailə təsərrüfatının dəstəklənməsinə
yönəlmişdir və Bakıda, Masallı, Balakən, İsmayıllı və Şəki rayaonlarında 63 ailə ilə pilot layihəyə
başlanılmışdır. Hazırda, ölkədə üç ABAD ticarət və sərgi mərkəzi fəaliyyət göstərir: bunlardan biri
İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində, digəri Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava
Limanında, üçüncüsü isə Bakı Dəmir Yolu Vağzalında fəaliyyət göstərir və tezliklə belə mərkəzlər
Bakıda beş-ulduzlu otellərdə də fəaliyyət göstərəcəkdir. Onlar həmçinin, Bakıda mühüm tədbirlər
zamanı müvəqqəti mağazalar təşkil edirlər. ABAD həmçinin Bravo supermarketlər şəbəkəsi ilə
razılaşma əldə etmişdir və Bakıda 4 satış məntəqəsindən 3-də ərzaq məhsullarının satışı üçün məkan
ilə təmsil edilir; tezliklə bu həmçinin, yerli sənətkarlar tərəfindən istehsal olunan saxsı məmulatların
təmsil edildiyi ev formasında bir məkanda mövcud olacaq.
Lahıc kəndində fəaliyyət göstərən 15 ustadan 5-6-sı bu layihəyə cəlb olunmuşdur. Onlara dəstək növü
istehsal boyunca dəstək təmin etməyi nəzərdə tutur: ailənin kifayət qədər vəsaiti olmadığı halda onları
material və alətlərlə təmin etmək, sənətkarları təlim yollarına cəlb etmək (maliyyə savadı,
bacarıqların yüksəldilməsi və s.), təchizatla, qablaşdırma və məhsulun marketinqi ilə məşğul olmaq,
pərakəndə satış məntəqələrini idarə etmək (icarə, heyət, kommunal xidmətlər) və uyğunluğu təmin
etmək üçün keyfiyyət standartlarına nəzarət etmək. Hər məhsul onu istehsal edən usta və ya ailə
təsərrüfatının loqosu ilə işarə olunur, buna görə də ABAD etiketi də həmçinin məhsulun orjinallığını
təsdiq edir; eyniləşdirmə kodu vasitəsilə istehsalçı haqqında internetdə məlumat tapa və birbaşa əlaqə
yarada bilərsiniz.
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ABAD və sənətkarlar arasında mövcud olan əlaqə müqavilə (bütün ölkədə 160) ilə tənzimlənir və bu
müqavilə əsasında, sənətkar satılmış əşyaların ümumi məbləğinə bərabər aylıq məbləğ alır, ABAD
tərəfindən dəstəklənən xərcləri qarşılayan 20-25 %-ni əhatə edən bilən faiz istisna olmaqla.
Lahıcda olan proqramın əsas nəticələri hal-hazırda bu sahələr üzrə müəyyən edilir:
-

satışların artırılması
gəlirlərin artırılması
istehsal strukturunun genişləndirilməsi: ustalar emalatxanaya şagirdlər götürə bilər.

ABAD 5 illik çıxış strategiyasına malikdir: sənətkarlar layihəyə daxil olduqdan sonra 5 il ərzində
onları müstəqil etmək.
ABAD və Lahıc icmasından olan insanlarla görüşlərdə məhsulun keyfiyyətini artırmağa,
saxtakarlıqdan qorunmağa, məhsulun dəyərini saxlamağa təsir edəcək ümumi mülkiyyət hüququ
sistemi kimi vasitə ilə bağlı dərin maraq göstərilmişdir. Basqal kəndində ənənəvi kəlağayı baş
örtükləri istehsal edən fabriklər var. 2014-cü ildə kəlağayı istehsalı və örtülməsi Qeyri-Maddi Mədəni
İrsinin Qorunması üzrə Reprezentativ Siyahıya daxil edilmişdir.
Kəlağayı Azərbaycanda qadınlar tərəfindən ənənəvi olaraq geyilən xarakterik ipək baş örtüyüdür və
burada etnik sənət əsəri kimi qəbul edilir. Bu örtüyün üzərində naxışlar salmaq üçün batik
texnikasından istifadə olunur və rənglər mərhələlərlə əlavə olunur. Kəlağayı adətən çiçəklərlə və ya
həndəsi nağıllarla bəzədilir və müxtəlif rənglərlə rənglənir, daha çox rəng qiymətin daha baha olması
deməkdir.
Basqal fabrikləri əsasən Şəki şəhərində köhnə İpək Yolu boyunca qərbdə hazırlanmış ipək ilə
işləyirlər: Şəki Azərbaycanda əsas ipək mərkəzidir. Azərbaycanın digər bölgələrində də yüksək
keyfiyyətli kəlağayı hazırlanmasına baxmayaraq, onlar Basqal qəsəbəsində geniş yayılıb və istifadə
olunur.
Kəlağayını Bakıdakı mağazalarda asanlıqla tapmaq mümkündür, lakin bəzi Basqal fabrikləri öz
məhsulları üzərində sahibkarın inisialını çap etsə də, onların xüsusi qorunma nişanı yoxdur. Kəlağayı
istehsalı ABAD (kənddə layihəsi olan) və “Baku Corner” pərakəndə satış şirkəti tərəfindən
dəstəklənir. “Baku Corner” bir qeyri-kommersiya layihəsi kimi, Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə başladılmışdır. Layihə əl ilə hazırlanmış
məhsulların ticarətində yerli və xarici sənətkarlara kömək etməklə, onların bazara birbaşa çıxışını
təmin edir. “Baku Corner” ənənəvi mağazalara və həmçinin internet mağazasına malikdir
(http://bakucorner.az/en/ ).
2.4.2 Xalça toxuculuğu
2010-cu ildə Ənənəvi Azərbaycan Xalçaçılıq Sənəti YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs
siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan xalça toxuculuğunun mənşəyi və inkişafı əsas naxış və
bəzəkləri ilə birgə əsrlərdən boyu gələn tarixə malikdir. Ənənəvi olaraq qədim zamanlardan etibarən
Azərbaycanda xalçalar döşəmələri örtmək üçün, daxili divarları, divanları, divanların, çarpayıların
üsütünü örtmək və stolları bəzəmək üçün istifadə olunurdu; bunlar hər qızın özü üçün toxuduğu
cehizliyi təşkil edirdi. Həm Şimali, həm də Cənubi Azərbaycanda toxunan xalçaların naxışları
həndəsədir, tipik Fars xalçalarının çiçəkli dizaynlarından fərqli olaraq, onların rəngləri güclü təəssürat
yaradır.
Sənətşünas alim Lətif Kərimov ilk dəfə Azərbaycan xalçasını ölkənin dörd coğrafi bölgəsinə əsasən
təsnif etmişdir: yəni, Quba-Şirvan, Gəncə-Qazax, Qarabağ və Təbriz.
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Şirvan xalçaları həndəsi üslubda 20 ədəd model kompozisiyaya malikdir və onların toxunuşunda incə
işlənmiş, parlaq yundan istifadə edilir: əsasən İsmayıllı MTN İdarəsinə aid olan hazırki Şamaxı,
Ağsu, Qobustan, Kürdəmir və Hacıqabul rayonlarının ərazisini əhatə edir. Xalçaçılıq Nabur, Sundu,
Bico, Arciman, Cəmcəmli, Qəşad, Şilan, Sor-Sor, Padar, Paşalı, Çuxanlı, Pirhəsənli kəndlərində və
Mərəzə şəhərində tətbiq edilir.
Xalçalar həm Dövlət Xalça Muzeyində və satış üçün münasib olan bir çox Bakı mağazalarında turizm
baxımından maraq nümunələri hesab edilir; lakin turistlər adətən nəzərdə tutulmuş münasib bir xərclə
xalçaların ixracına icazə almalıdırlar. Bəzi turizm şirkətləri Azərbaycanda “Xalça turları”, xalçaçılıq
mağazalarına səyahət və xalçanın hazırlanma prosesinin izlənməsini təşkil edirlər; burda həmçinin
xalçanı satın almaq da mümkündür (məsələn: Caspian Travel, Millennium Tourism və Congress
DMC, Improtex Travel, Sputnik International, hamısı Bakıda).
2.4.3 Maraqlı tərəflər

İştirakçı

Sənətkarlıq və ənənəvi istehsalatla bağlı maraqlı tərəflərin siyahısı
Dövlət
Özəl
Təsviri
Maraqlar və gözləntilər

✓
İsmayıllı
Rayon Dövlət
və Turizm
İdarəsi
✓
Mədəni
etnoqrafiya
üzrə rayon
muzeyi
✓
İsmayıllı
turizm
informasiya
mərkəzi

Azərbaycan
Xalça
Muzeyi

Yerli mədəni nümunələrin
qorunması və möhkəmlənməsi
Yerli mədəni ənənələri
qorumaq və sənətkarlara dəstək
olmaq

✓

Lahıcın
misgərlik
sənəti

✓

Basqalda
Kəlağayı
İstehsalçısı
ABAD (Ailə
Biznesinə
Asan Dəstək)

✓

✓

Bu mühüm sənətkarlığın
həm öyrənilməsi, həm də
iqtisadi dəyərinin
artırılması üçün etibarlı
istinad nöqtəsi.

Turistlərin sayını artırmaq.
Kəndə çatmağın çətinliyi ilə
bağlı problemləri həll etmək.
Yəqin ki, ziyarətçiləri
mövsümləşdirmək
Ənənəvi xalça toxuculuğunun
öyrənilməsi, qorunub
saxlanması və iqtisadi
dəyərinin artırılması
Turistlərin sayını artırmaq.
Kəndə çatmağın çətinliyi ilə
bağlı problemləri həll etmək.
Daimi satış kanalları tapmaq
Turistlərin sayını artırmaq.
Daimi satış kanalları tapmaq

Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi yanında hüquqi

Ölkədə ailə biznesinin
inkişafına və formalaşmasına,
kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafına təkan verilməsi,
əhali üçün əlavə məşğulluq
imkanlarının yaradılması
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Baku corner

✓

Tur
bələdçiləri

✓

şəxs. Lahıc mis
sənətkarlığını dəstəkləyir.
Pərakəndə satış təşkilatı
Onlar xüsusi turlar təşkil
edirlər.

Sənətkarlara birbaşa bazara
çıxış təklif etmək
İşlənib hazırlanmış təkliflərlə
maraqlanırlar

2.5 Turizm sektoru
2.5.1 İnstitusional çərçivə və təklif

İsmayıllı rayonu landşaft və iqlim zonalarının geniş spektrini nümayiş etdirir, buna görə təbii sərvətlər
və bioloji müxtəliflik artıq həm yay, həm də qış turizminin inkişafı üçün imkan yaradır. Əsas turizm
təklifi 2015-ci ildə açılan, təxminən 17 km-lik xizək yamacları olan xizək kompleksinə malik, süni
qar təchizatı ilə təmin edilmiş və beş-ulduzlu oteli olan Qafqaz Tufandağ Dağ İstirahət
Mehmanxanası Qəbələ rayonunda yerləşir. İsmayıllı rayonu xüsusilə də daxili turizm baxımından
yüksək qiymətləndirilir; lakin Qəbələnin infrastruktur səviyyəsi və ərazisinin qalan hissəsi arasında
əhəmiyyətli bir boşluq var. Digər tərəfdən, hazırkı vaxt ölkədə turizmin inkişafı üçün çox əlverişlidir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası xüsusilə turizm obyektləri kimi istifadə
ediləcək və turizm marşrutlarına daxil ediləcək uyğun mədəni aktivlərlə bağlı müasir turizm
infrastrukturu üçün ehtiyac yaradır. Bu baxımdan, mədəniyyət və turizmin 2006-cı ildən bəri eyni
Nazirlikdə birləşdirilməsi strateji bir addım olmuşdur: son on ildə mədəni turizm Azərbaycan üçün
yeni bir prioritet halına gəlmiş və qonşu ölkələrlə qarşılıqlı anlaşma üçün aparıcı amil və həmçinin
inkişaf üçün mühərrik kimi təqdim olunmuşdur.
Səyahət və Turizmin yerli məhsuldarlığa ümumi töhvəsi (sərmayə, təchizat zənciri və gəlir
nəticəsində yaranmış təsirlər daxil olmaqla) 2016-cı ildə 8,091.3 mn təşkil edib (yerli məhsuldarlığın
14.6%-i) və 2017-ci ildə 6.6%-ə qədər artaraq 8,622.8 mn manat olacağı gözlənilir (yerli
məhsuldarlığın 15.3%-i).
2016-cı ilin 9 ayı ərzində Azərbaycana 1.7 milyon turist gəlib və 28 ölkə ilə turizm sahəsində
əməkdaşlıq sazişlərinin imzalanması nəticəsində 2020-ci ilə qədər ölkəyə hər il 2.5 milyon turistin
səfər edəcəyi proqnozlaşdırılır. Viza rejiminin sadələşdirilməsi turist axınlarını artıran mühüm tədbir
olmuşdur.
Sonuncu dəfə, 2016-cı ilin mart ayında Prezidentin iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi haqqında
Sərəncamı turizmi, inkişaf üçün səkkiz əhəmiyyətli sektordan biri kimi müəyyən etmişdir. Bundan
əlavə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2016-cı il dekabrın 6-dan Milli iqtisadiyyat və
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Fərman və 2016cı il Sentyabrın 1-dən Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında Sərəncam, Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında və Azərbaycan
Turizm Şurasının yaradılması haqqında Fərman imzaladı: Turizm Şurası mütəxəssislər və müstəqil
expertlərlə məsləhətləşə və işçi qrupları yarada bilər.
Bundan başqa, ölkənin turizm potensialının daha da genişləndirilməsini təmin etmək məqsədilə publik
hüquqi şəxs formasında Milli Turizm Təbliğat Bürosu yaradılmışdır, mərkəzi və yerli icra hakimiyyət
orqanları və müvafiq hökumət strukturları Büronun fəaliyyətini təmin etmək və maliyyələşdirmək
üçün müvafiq tapşırıqlar almışdır.
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Ərazidə hər bir rayon MTN-in Regional İdarəsi tərəfindən idarə olunan Turizm İnformasiya
Mərkəzinə malikdir: İnformasiya Mərkəzləri yaşayış, nəqliyyat, bələdçi və tərcüməçi xidməti
haqqında məlumat verir; turlar, ekskursiyalar, at sürmə və velosiped turları təşkil edir və sosial media
vasitəsilə onlarla əlaqə saxlamaq mümkündür. Məzmunun tətbiq edilə biləcəyinə baxmayaraq,
Şamaxı Turizm İnformasiya Mərkəzinin elektron səhifəsi ən cazibədar (http://www.shamakhi.travel/)
görünür.
2.5.1.1 Səyahət agentlikləri və digər vasitəçilər

Hazırda təxminən 300-ə yaxın səyahət agentliyi mövcuddur (2016-cı ilin rəsmi statistikasına görə:
272).
Azərbaycan Turizm Assosiasiyası (AZTA) 2009-cu ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi
ilə yaradılmışdır. Ölkədəki aparıcı turizm şirkətlərini bir araya gətirən ən böyük müəssisədir. AZTAnın əsas vəzifəsi turizm və qonaqpərvəlik xidmətlərinin inkişaf etdirilməsini sürətləndirmək və
Azərbaycana xarici turistlərin cəlb edilməsini asanlaşdırmaqdır. Əlavə olaraq, AZTA üzv şirkətlərin
lobbiçilik maraqları və onların fəaliyyətinin qonaqpərvərlik işində birbaşa iştirak etməyən, lakin
dinamik inkişafına müsbət təsir göstərə bilən müəssisələrlə əlaqələndirməsi üçün məsuliyyət daşıyır.
AZTA Azərbaycan üzrə 80 yerli turizm agentliyini və 100 dən çox mehmanxana/istirahət yerlərini
əhatə edir.
Azerbaijan Travel (http://azerbaijan.travel/) ölkədə rəsmi turizm portalıdır. İncəsənət və
mədəniyyət, tarix, kulinariya və istirahət imkanları, həmçinin səyahət təklifinin 4 tematik sektoru
barədə olduqca struklaşdırılmış, cəlbedici məlumatlar təklif edir: “Təbiət”, “Ailəvi istirahət”, “Çöl
fəaliyyəti”, “Çimərlikdə istirahət”. Portalda Booking.com vasitəsilə qalacaq yer sifariş etmək
mümkündür.
İsmayıllı İdarəsi ərazisinə gəldikdə, Şahdağ Milli Parkı “Təbiət” və əlbəttə ki, Qəbələnd “Ailəvi
istirahət”, Şadağ Dağı və Tufandağ Kurortu “Çöl fəaliyəti” təkliflərini əhatə edir.
Milli aviaşirkət olan “Azərbaycan Hava Yolları”-nın eksklüziv agenti olan Silk Way Travel
(http://swtravel.az/en/about-us/about/) ölkənin ən vacib turizm agentliklərindən biridir. Silk Way
Travel Azərbaycan daxilində beş növ tur təklif edir: “Ekskursiya”, “Terapevtik” (Naxçıvana,
fizioterapiya mərkəzi olan beş-ulduzlu Duzdağ Otelinə duzla müalicə üçün), “Çimərlikdə istirahət”,
“Ekoturizm”, “Azərbaycanda ovçuluq”. “Ekskursiyalar” arasında yalnız bir cütü İsmayıllı
İdarəsindən nəzərə alınır: “Azərbaycanın Qızıl üzüyü” Oğuz şəhərində, Nic kəndində dayanacaq
(Qəbələ yaxınlığında), həmçinin İvanovka kəndində (İsmayıllı yaxınlığında) dayanacaq nəzərdə tutur
və “Şəki Turu” Diri Baba Türbəsinə (Şamaxı yaxınlığında) ziyarəti nəzərdə tutur; həmçinin İsmayıllı
rayonunda (Quba, Oğuz, İsmayıllı, Şəki, Şamaxı, Qəbələ) olduqca bahalı olan “Azərbaycanda
Ovçuluq” proqramına (3 gün, 5.000,00 avro) diqqət yetirilir.
2.5.1.2 Nəqliyyat xidmətləri

2017-ci ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Nəqliyyat Nazirliyi və
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin birləşməsi ilə təsis edilmiş Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzaladı.
Bakı beynəlxalq hava limanı bir neçə il əvvəl təmir edilmiş və təkmilləşdirilmişdir. Hava limanına
gələn və gedən səyahətçilər üçün rahatlıq vardır və bir çox hava yolları ilə yaxşı əlaqə qurulur. Milli
35

aviaşirkət Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) şirkətidir. Quba, Gəncə, Naxçıvan, Lənkəran, Zaqatala
və (2011-ci ildən) Qəbələdə yerləşən 6 digər beynəxalq hava limanı vardır.
Dəmir yollarına gəlincə, ölkədə 2 əsas qatar yolu, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb və digər kiçik filialları
var. Təəssüf ki, İsmayıllı İdarəsinin ərazisində onların heç biri fəaliyyət göstərmir.
Bunun əvəzində, böyük şəhərlər və İsmayıllı bölgəsi də daxil olmaqla bütün ölkə ərazisində geniş
avtobus şəbəkəsi mövcuddur. Taksilərin mövcudluğu turizmin inkişafı üçün kifayət etdiyindən daha
artıqdır. Həmçinin, sürücü ilə maşının icarəyə götürülməsi turistlər üçün çox xarakterik bir haldır.
Həm beynəlxalq (Ace rent-a-car, Hertz, Avis), həm də yerli avtomobil markalarının kirayəsinə dair
xidmətlər vardır.
Beynəlxalq nəqliyyata xidmət göstərən əsas magistral yollar 503-km uzunluğu olan Bakı-ƏlətGəncə-Qazax-Gürcüstan sərhəd dəhlizi və 521-km Rusiya-İran sərhədi boyunca uzanan “ŞimaCənub” Nəqliyyat Dəhlizidir. Yol şəraiti daim yaxşılaşdırılır, lakin turistlər üçün maraqlı olacaq bəzi
uzaq kəndlərə və ərazilərə (Xınalıq, Lahıc) çatmaqla bağlı çətinliklər var.
2.5.1.3 Qonaqlama yerləri və qonaqpərvərlik

Azərbaycanda 570-dən çox qonaqlama yerləri var. Azərbaycanda mehmanxanaların sayı 2000-ci ildə
93-dən 2016-cı ildə 548-ə qədər artmışdır. Mehmanxana sertifikatlarının tətbiqi nəticəsində xidmətin
vəziyyəti və keyfiyyəti olduqca yaxşılaşmışdır.
2016-cı ilin rəsmi statistikasına əsasən, başlıca olaraq qonaq evlərində, mehmanxanalarda və azlıq
şəklində xüsusi yaşayış yerlərində məskunlaşan turistlərin ümumi sayı 61.965 nəfər olmuşdur (59.956
nəfər Azərbaycan vətəndaşı və 2.009 digər ölkələrin vətəndaşları).
Türkiyə, Azərbaycan özü (75.495), Rusiya Federasiyası, İran, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri turislərin
ən çox gəliyi ölkələrdəndir. Xarici turizm baxımından Azərbaycan faktiki canlanma yaşayırsa da,
2015-ci ildən etibarən Azərbaycan əhalisinin yaratdığı turist axının (xüsusilə xaricdə) azaldığını qeyd
etmək lazımdır.
İsmayıllı rayonu daxilində yaşayış yerlərinin şəbəkəsini dağ kurortu olan müxtəlif mehmanxana
növləri və kirayə evlərinin sayı təşkil edir. Qəbələdə Çenot Palas kimi lüks beş-ulduzlu mehmanxana
və Şamaxıda üç beş-ulduzlu mehmanxanalar var. Hal-hazırda, qonaqlama yerlərinin keyfiyyətinə dair
daha etibarlı/rəsmi hesablamalar yoxdur.
Bölgədə - yalnız Lahıc və Ləzədə - həmçinin İƏT (İcma əsaslı turizm) tərəfindən idarə olunan
qonaqlama yerləri mövcuddur: İƏT yerli əhaliyə fayda verən, turistlərə orijinal təcrübə yaşadan,
dünyanın hər yerində artan bir tendensiyadır. İƏT Azərbaycan (http://cbtazerbaijan.org/) öz evlərini
kirayə verən yerli əhaliyə mərkəzləşdirilmiş reklam, təşkilat və təchizat yardımı göstərən idarəetmə
sistemi şəklində hazırlanmışdır; sistemin biraz əlavə xərcləri var, buna görə yerli menecerlər yaranan
gəlirin 80%-ni saxlaya bilirlər.
Turizm infrastrukturunun yüksək tələblərini qarşılamaq üçün barmen və ofisiantların hazırlanması
məqsədilə Qəbələ Turizm və Otel Biznesi Peşə Təlim Mərkəzinin regionda mövcudluğunu da qeyd
etmək lazımdır.
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İsmayıllı İdarəsi ərazisində növünə görə yaşayış yerlərinin sayı
Rayonlar

Mehmanxanalar

İstirahət
mərkəzləri
(koteclər)

Kirayə
evlər

CƏMİ

Qəbələ

11

8

100

119

İsmayıllı

1

22

30

53

Ağsu

0

0

0

0

Şamaxı

3

14

19

36

Qobustan

1

2

20

23

CƏMİ

16

46

169

231

2.5.1.4 Maraqlı tərəflər
Turizm sektoru ilə bağlı maraqlı tərəflərin siyahısı
İştirakçı

Dövlət

Özəl

Təsviri

Maraqlar və gözləntilər

İsmayıllı Rayon
Mədəniyyət və
Turizm İdarəsi

✓

Azərbaycan
Turizm Şurası

✓

Müstəqil ekspertlərə
məsləhət verir, işçi qrupları
yaradır

Ölkədə turizmi artırmaq

Milli Turizm
Təbliğat Bürosu

✓

Mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları ilə
birgə publik hüquqi şəxs

Ölkədə turizmi artırmaq

Ekologiya və
Təbii Sərvətlər
Nazirliyi

✓

Turizmin icazə verildiyi
Parklar da daxil olmaqla,
bütün Xüsusi Qorunan
Təbiət Ərazilərini idarə edir

Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək
Texnologiyalar
Nazirliyi

✓

Yaxın zamanda Nəqliyyat
və Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirlikləri
birləşdirdi

Nəqliyyat, rabitə və
yüksək texnologiyalar
sahəsində ölkənin
siyasətini müasir
standartlara
uyğunlaşdırmaq
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Standartlaşdırma,
Metrologiya və
Patent üzrə
Dövlət Komitəsi

✓

Texniki nizamlama,
standartlaşdırma,
metrologiya, uyğunluğun
qiymətləndirilməsi,
akkreditasiya, keyfiyyətin
idarə edilməsi, eləcə də
sənaye mülkiyyəti
obyektlərinin qorunması
sahəsində dövlət siyasəti və
tənzimlənməsi həyata
keçirir

Məhsul və xidmətlər üçün
beynəlxalq keyfiyyət
standartlarına cavab
vermək

Azərbaycan
Turizm
Assosiasiyası
(AZTA)

✓

Bütün aparıcı turizm
şirkətlərini bir araya gətirir
və onları əlaqələndirir

Xarici turistlərin
Azərbaycana cəlb
edilməsini artırmaq

Tur bələdçiləri

✓

Həm xarici həm də daxili
Turizmin artırılması və
tələbat üçün turizm paketləri xüsusi turların inkişaf
təşkil edir və satır
etdirilməsində maraqlıdır

Mehmanxanlar

✓

Qonaqlama yerlərilə təmin
edir

Bölgədə turizm biznesini
inkişaf etdirmək

İcarə üçün şəxsi
evlər

✓

Şəxsi ev sahibləri həyat
standartlarını yüksəlməyi
hədəfləyir

Yerli əhaliyə fayda
vermək

İƏT (İcma Əsaslı
Turizm)
Azərbaycan

✓

Evlərini kirayəyə verməsi
üçün yerli ailələrə
mərkəzləşdirilmiş reklam,
təşkilat, təchizati yardım və
keyfiyyətə nəzarət təmin
edən müəssisə

Turistləri əsl macəra ilə
təmin etmək; yerli
icmalara fayda vermək

Turizm infrastrukturu üçün
yüksək səviyyəli kadr
hazırlamağı nəzərdə tutan
tədris mərkəzi

Rayonda/ölkədə turizm
infrastrukturunu inkişaf
etdirmək

Qəbələ Turizm
və Otel Biznesi
Peşə Təlim
Mərkəzi

✓

Restoranlar

✓

Müştərilərin sayını
artırmaq, bölgədə orta
qalma müddətini artırmaq

Ənənəvi
mağazalar

✓

Müştərilərin sayını
artırmaq, bölgədə orta
qalma müddətini artırmaq
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2.6 Mədəniyyət Klubları
MTN öz strukturunda keçmiş SSRİ dövründə yaradılmış və demək olar ki, ölkə daxilində bütün
kəndlərdə yayılmış “Dom Kulturi” şəbəkəsindən qalan 2,000-dən çox mədəniyyət evi və klubuna
sahibdir.
Mərkəzi səviyyədə, mədəniyyət klubları şəbəkəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət
Müəssisələri və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsi, Xalq Yaradıcılığı və Qeyri-Maddi Mədəni İrs Sektoru
tərəfindən idarə olunur (Nazirin 01 saylı, 27 aprel 2015-ci il tarixli qərarı, Mədəniyyət Müəssisələri
və Xalq Yaradıcılığı Şöbəsinin Əsasnaməsi). Şöbə respublika ərazisində klub qurumlarının
(mədəniyyət mərkəzləri və filialları, mədəniyyət evləri və klubları), mədəniyyət və istirahət
parklarının fəaliyyətini koordinasiya edir və onların fəaliyyətinə nəzarət edir.
Periferik səviyyədə, klublar Rayon/Şəhər, Mədəniyyət Mərkəzləri tərəfindən idarə olunur və
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin Nümunəvi
Nizamnaməsinin Təsdiq edilməsi haqqında N 8/2012 saylı Sərəncamı ilə tənzimlənir. Bunlar
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 29 mart tarixli “Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi” haqqında Sərəncamı ilə
Nazirliyin Regional Mədəniyyət və Turizm İdarələrinin tabeliyindədir.
Onların missiyası xalq sənətinin qeyri-maddi mədəni irsini dəstəkləmək və qorumaq, eləcə də,
idarəetmə baxımından qeyri-maddi mədəni irsi qorumaq və inkişaf etdirmək, yaradıcığı dəstəkləmək,
bərpaya dəstək olmaq və insanların boş vaxtlarını keçirməsi üçün xüsusi şərait təşkil etməkdir. Onlar
həmçinin, özəl müəssisələr üçün əlverişli şərait yaratmaq və Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni
irsinin iqtisadi dəyərinin artırılması ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarını dəstəkləmək üçün də
çalışa bilərlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və
idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması üçün bir sıra tədbirlər haqqında 1003/2016 saylı Fərmanı,
Mədəniyyət Klublarının özəlləşdirilməsi prosesini başlatmışdır.
Fərmandan əvvəl İdarə ərazisində Mədəniyyət Klublarının sayı belə idi:

Rayonlar
Qəbələ rayonu
İsmayıllı rayonu
Şamaxı rayonu
Ağsu rayonu
Qobustan rayonu
Cəmi

Klubların sayı

Mədəniyyət
evlərinin sayı

19
24
23
13
11
90

13
7
8
8
4
40

2.6.1 Hazırki vəziyyət

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 273 saylı 14 fevral 2014-cü il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyasında aşağıdakı vəzifə müəyyən
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edilmişdir: Şəhər (rayon) mədəniyyət klublarında mövcud kadrların istifadəsi – qeyri-maddi mədəni
irsin Qorunması ilə bağlı daha geniş mövzu daxilində köməkçi müəssisələrin inkişafı üçün ölkə
tədqiqatları, folklor və sənətkarlıq, eləcə də müasir texnologiyalardan istifadə edərək mədəniyyət
parklarının qurulması, sənətkarlıq emalatxanalarının yaradılması və mövcud turizm yoluna
inteqrasiyası üçün onların köməyindən istifadə edilməsi.
Mədəniyyət və Turizm Nazirinin Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin Nümunəvi
Əsasnamələrinin Təsdiqlənməsi haqqında 8/2012 saylı Əmrinə əsasən, klublar Regional Mədəniyyət
və Turizm İdarələr tərəfindən idarə olunan və koordinasiya edilən yerli müəssisələrdir.
Mədəniyyət Mərkəzlərinin vəzifələri aşağıdakı kimidir:
a) xalq yaradıcılığı mövzusunu dəstəkləmək, qeyri-maddi mədəni irsi qorumaq, bərpa
etmək və əhalinin boş vaxtlarını keçirməsi üçün xüsusi şərait təşkil etmək;
b) beynəlxalq əməkdaşlığın və qeyri-maddi mədəni irsin yaxşılaşdırılması üçün hüquqi,
inzibati, maliyyə, metodik, informasiya, şəxsi, maddi-texniki və mədəni-siyasi
baxımından xalq yaradıcılığının qeyri-maddi mədəni irsini dəstəkləmək, regional
tarixi qorumaq;
c) folklor və sənətkarlıq yaradıcılığını qorumaq, qeyri-maddi mədəni irsi inkişaf
etdirmək;
d) xalq yaradıcılığı və qeyri-maddi mədəni irsin idarə olunmasında müasir metodların
tətbiqini dəstəkləmək;
e) özəl müəssisələr üçün əlverişli şərait yaratmaq;
f) Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin yaradılmasında iştirak edən qeyri-hökumət
təşkilatlarını dəstəkləmək;
g) yaradıcılığı dəstəkləmək, təlimləri həyata keçirmək, gənc istedadları aşkar etmək;
h) obyektlərin binalarında infrastrukturun təmirini və tikinti işlərini dəstəkləmək
i) Azərbaycanın tarixi və mədəni həyat təcrübəsini (adət-ənənələr, tətillər, ritual,
simvol-sirr) xalq sənətini, etnoqrafiyasını, folkloru və sənətkarlığını qorumaq;
j) təşkilata yönəlmiş yerli, milli və beynəlxalq bayramlar, konsertlər/tamaşalar/oyun,
festival/müsabiqə, yarmarkalar/sərgilər, ekskursiyalar/turlar,
konfranslar/seminarlar/mühazirələr, mədəniyyət turu/info-tur və mədəni və təhsilli
istirahət vaxtlarını təşkil etmək;
k) sənədli filmin, kitab və bukletlərin nəşr olunmasını, turizm-informasiya
materiallarını, əyani vəsait və suvenirləri dəstəkləmək.

2.6.2 Özəlləşdirilməməsi təklif edilən Mədəniyyət Klubları

İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi aşağıdakı 78 mədəni mərkəzin/evin və klubun
özəlləşdirmə prosesindən kənarlaşda qalmasını nəzərdə tutur.
İnstitutun adı

1
2
3
4

İSMAYILLI RAYONU
Heydər Əliyev adına İsmayıllı rayon mədəniyyət mərkəzi
Talıstan kənd mədəniyyət evi - yaradıcılıq klubu
Diyallı kənd mədəni yaradıcılıq evi
Basqal qəsəbəsi mədəni yaradıcılıq evi

Yeri
İsmayıllı şəhəri
Talıstan kəndi
Diyallı kəndi
Basqal qəsəbəsi
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Sulut kənd mədəniyyət yaradıcılıq evi
QalağaH kənd mədəniyyət evi - yaradıcılıq klubu
Qubaxəlili kənd mədəniyyət yaradıcılıq evi
Kürdəmaşı kənd mədəniyyət yaradıcılıq evi
Təzəkənd kənd klubu
Lahıc qəsəbəsi sənətkarlıq klubu
Şabiyan kənd klubu
Aşıqbayramlı kənd klubu
Güşəncə kənd klubu
Ağbulaq kənd yaradıcılıq klubu
Burovdal kənd klubu
Qalacıq kənd sənətkarlıq klubu
Hacıhətəmli kənd klubu
Ahan kənd klubu
AĞSU RAYONU
Rayon mədəniyyət ev mərkəzi
Bico kənd mədəniyyət sənətkarlıq evi
Padar kənd mədəniyyət evi
Qaraqoyunlu kənd mədəniyyət etnoqrafiya evi
Kalva kənd mədəniyyət evi
Rəhimli kənd klubu
Bozavənd kənd etnoqrafiya klubu
Yenilik kənd klubu
Göydəlləkli kənd klubu
Ərəbuşağı kənd klubu
Şəhər Mədəniyyət Evi
Çiyni kənd klubu
ŞAMAXI RAYONU
Rayon mədəniyyət mərkəzi
Göylər kənd mədəniyyət folklor evi
Mirikənd kənd mədəniyyət folklor evi
Bağırlı kənd mədəniyyət folklor evi
Nağaraxana kənd mədəniyyət folklor evi
Çuxuryurd kənd mədəniyyət folklor evi
Kərkənc kənd mədəniyyət sənətkarlıq evi
Əngəxaran kənd etnoqrafiya klubu
Mərzəndiyə kənd folklor klubu
Məlikçobanlı kənd folklor klubu
Muğanlı kənd folklor klubu
Əhmədli kəndi sənətkarlıq klubu
Meyseri kənd folklor klubu
Mədrəsə qəsəbəsi etnoqrafiya klubu
Dəmirçi kənd əl sənətkarlıq klubu
Adnalı kənd folklor klubu
Şirvan kənd folklor klubu
Nuydi kənd folklor klubu
Məlhəm kənd sənətkarlıq klubu
Qaravəlli kənd folklor klubu
QOBUSTAN RAYONU

Sulut kəndi
Qalağağ kəndi
Qubaxəlili kəndi
Kürdəmaşı kəndi
Təzəkənd kəndi
Lahıc qəsəbəsi
Şabiyan kəndi
Aşıqbayramlı kəndi
Güşəncə kəndi
Ağbulaq kəndi
Burovdal kəndi
Qalacıq kəndi
Hacıhətəmli kəndi
Ahan kəndi
Ağsu şəhəri
Bico kəndi
Padar kəndi
Qaraqoyunlu kəndi
Kalva kəndi
Rəhimli kəndi
Bozavənd kəndi
Yenilik kəndi
Göydəlləkli kəndi
Ərəbuşağı kəndi

Şamaxı şəhəri
Göylər Dağ kəndi
Mirikənd kəndi
Bağırlı kəndi
Nağaraxana kəndi
Çuxuryurd kəndi
Kərkənc kəndi
Əngəxaran kəndi
Mərzəndiyə kəndi
Məlikçobanlı kəndi
Muğanlı kəndi
Əhmədli kəndli
Meysəri kəndi
Mədrəsə qəsəbəsi
Dəmirçi kəndi
Adnalı kəndi
Şirvan kəndi
Nuydi kəndi
Məlhəm kəndi
Qaravəlli kəndi
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Qobustan rayon mədəniyyət evi
Qobustan şəhər mədəniyyət evi
Sundu kənd mədəniyyət folklor evi
Hilmilli kənd mədəniyyət evi
Qurbançı kənd sənətkarlıq klubu
Nabur kənd sənətkarlıq klubu
Cəyirli kənd klubu
Şıxzəhirli kənd klubu
Çuxanlı kənd klubu
QƏBƏLƏ RAYONU
Rayon Mədəniyyət Mərkəzi
Vəndəm qəsəbə mədəni sənət evi
Böyük Pirəli kənd mədəniyyət folklor evi
Nic qəsəbəsi mədəni yaradıcılıq evi
Hacıəlili kənd mədəniyyət yaradıcılıq evi
Gamarvan kənd mədəniyyət sənət evi
Bum qəsəbə mədəni yaradıcılıq evi
Tüntül kənd mədəniyyət folklor evi
Zalam kənd mədəni etnoqrafiya evi
Çuxur Qəbələ kənd mədəni etnoqrafiya evi
Cığatelli kənd mədəniyyət folklor evi
Şəhər N: 1 Etnoqrafiya klub
Şəhər N: 2 Etnoqrafiya klub
Əmirvan kənd folklor klubu
Kiçik Amili kənd folklor klubu
Məmmədağalı kənd folklor evi
Aydınışlaq kənd etnoqrafiya klubu
Savalan kənd folklor klubu
Yenikənd kənd etnoqrafiya klubu

Qobustan şəhəri
Qobustan şəhəri
Sundu kəndi
Hilmilli kəndi
Qurbançı kəndi
Nabur kəndi
Cəyirli kəndi
Şıxzəhirli kəndi
Çuxanlı kəndi
Qəbələ şəhəri
Vəndəm qəsəbəsi
Böyük Pirəli
Nic qəsəbəsi
Hacıəlili kəndi
Gamarvan kəndi
Bum qəsəbəsi
Tüntül kəndi
Zalam kəndi
Çuxur Qəbələ
Cığatelli kəndi
Qəbələ şəhəri
Qəbələ şəhəri
Əmirvan kəndi
Kiçik Amili
Məmmədağalı kəndi
Aydınışlaq kəndi
Savalan kəndi
Yenikənd kəndi

Yuxarıda göstərilən siyahıdakı bir sıra Mədəniyyət Klublarının hazırki inteqrasiyalı idarəetmə planı
çərçivəsində təkmilləşdiriləcəyi nəzərdə tutulur.
2.6.3 İnteqrasiyalı İdarəetmə Planı üçün Mədəniyyət Klublarına dair məlumatın toplanması
Aşağıdakı məlumatları toplamaq məqsədilə İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
tərəfindən müəyyən edilmiş aşağıdakı sorğu mədəniyyət klublarına təqdim edilmişdir:
•
•
•
•
•
•
•
•

neçə fəaliyyət/tədbir təşkil edib və illik iştirakçı sayı, potensial olaraq xidmət göstərilmiş
əhali sayı, açılış sayı?
binaların və infrastruktur obyektlərinin vəziyyəti (internet, nəqliyyat və s.)?
fəaliyyəti hansı səviyyəyə yönəlib (yerli, rayon, bölgə, milli və s.) və əsas hədəfi hansı
kütlədir?
adətən hansı növ mədəni fəaliyyətlər təklif edirlər (nəşriyyat, kino, incəsənət, musiqi və
s. ilə əlaqəli)?
mövcud qaydalarla müəyyən edilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsinin gerçək səviyyəsi?
xidmət göstərilən ərazidə hansı əsas mədəni aktivlər var, turizmin vəziyyəti nə yerdədir?
fəaliyyətini necə təşkil edir (müstəqil və ya digər təşkilatların təşkil etdiyi tədbirlərlə)?
təşkilatda neçə nəfər iştirak edir (strukturlaşdırılmış kadr/könüllü heyət, yaş)?
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•
•
•
•

təşkilatın təxminən illik büdcəsi, əsasən hansı mənbələrdən qaynaqlanması (ictimai və ya
xüsusi fondlar, bilet satışı, xidmətlərin təchizatı və s.) və xərclərin məqsədə uyğunluğunun
qiymətləndirilməsi
digər təşkilatlarla mümkün əməkdaşlıq
ən çox tələb olunan tədbirlər hansıdır
heyət tərəfindən qəbul edilən təşkilatın mövcud əsas boşluqları və ehtiyacları
Mədəniyyət klubunun adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Şamaxı rayonu
Şamaxı rayon Mədəniyyət Mərkəzi
Göylər kənd Folklor evi
Bağırlı kənd Folklor evi
Çuxuryurd kənd Folklor evi
Nağaraxana kənd Folklor evi
Karkanj kənd Sənətkarlıq evi
Mərzəndiyyə kənd Folklor klubu
Muğanlı kəndli Folklor klubu
Şirvan kənd Folklor klubu
Mədrəsə kənd tarixi-etnoqrafiya tədqiqatlar klubu
Məlhəm kənd Sənətkarlıq klubu
Qəbələ rayonu
Qəbələ Rayon Mədəniyyət Mərkəzi
Bum qəsəbəsi Yaradıcılıq evi
Cığatel kənd Folklor evi
Hacılı kənd Yaradıcılıq evi
Savalan kənd Folklor klubu
Yenivillag kəndində Diyarşünaslıq klubu
Əmirvan kəndi Folklor klubu
Qobustan rayonu
Qobustan rayon Mədəniyyət Mərkəzi
Sundu kənd Mədəniyyət Evi
Xilmilli kənd Mədəniyyət Evi
Qurbançı kənd klubu
Qobustan şəhər Mədəniyyət evi
İsmayıllı rayonu
İsmayıllı rayonu Mədəniyyət evi
Diyallı kənd Yaradıcılıq evi
Kürdəmaşı kənd Yaradıcılıq evi
Qubaxəlilli kənd Yaradıcılıq evi
Lahıc kəndi sənətkarlıq Evi
Qalağağ kənd Yaradıcılıq evi
İsmayıllı şəhər Yaradıcılıq klubu
Basqal qəsəbəsi Yaradıcılıq evi
Qalacıq kəndi sənətkarlıq klubu
Talıstan kəndi Yaradıcılıq evi
Ağsu rayonu
Ağsu Rayon Mədəniyyət Mərkəzi
Qaraqoyunlu kəndi Tarixi-etnoqrafiya tədqiqat evi
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36
37
38
39
40
41
42
43

Bozavənd kənd Tarixi-etnoqrafiya tədqiqatlar klubu
Rəhimli kənd klubu
Padar kəndi Tarixi-etnoqrafiya tədqiqat evi
Arabushagi kənd klubu
Kalva kənd mədəniyyət evi
Yenilik kənd sənətkarlıq klubu
Bijo kənd sənətkarlıq evi
Göydəlləkli kənd klubu

Nəticələr Əlavə 2-də verilmişdir.

3. Azərbaycan mədəniyyət turizminin inkişafı proqramlarının beynəlxalq
şəbəkəsində
Azərbaycan bir ölkə üzvü kimi, hazırda mədəni turizmin inkişafına yönəlmiş aşağıdakı beynəlxalq
təşəbbüslər şəbəkəsində iştirak edir:

3.1 Avropa Şurasının “Mədəniyyət Marşrutları”
Avropa Şurasının Mədəniyyət marşrutları insanları və yerləri tarix və irs şəbəkələrində bir araya
gətirərək Avropanın zəngin və fərqli irsini səyahətedərək kəşf etmək üçün bir dəvətdir. Təsdiq edilmiş
dörd Mədəniyyət Yolu Azərbaycan ərazisindən keçib gedir.
3.1.1 Yəhudi İrsinin Avropa Marşrutu (2004)

Yəhudi xalqı Avropa sivilizasiyasının ayrılmaz bir hissəsidir və bu günə qədər minilliklər boyunca
onun inkişafına nadir və davamlı töhvə vermişdir. 19 ölkəni əhatə edən Mədəniyyət Marşrutları
proqramı bu gözəl hekayəni geniş auditoriyanın diqqətinə çatdırmaq üçün yeni və həyəcan verici bir
vasitədir.

3.1.2 Üzüm marşrutu (2009)

Avropada 18 ölkəni əhatə edən Üzüm Marşrutu Avropanın mahiyyətinin bir elementi kimi şərab
istehsalına aid kənd təsərrüfatı landşaftının rolunda öz köklərinə malikdir. Bu yol Atlantikdən
Qafqaza və Aralıq dənizindən Baltikə qədər olan Avropalı vətəndaşları birləşdirir və Avropanın
mahiyyətinin müxtəlifliyini təmsil edir. Bu marşrutun məqsədi üzüm becərilən landşafta davamlı
turizm səyahəti məkanı kimi diqqət yetirməkdir.

3.1.3 İbtidai Qayaüstü İncəsənət Yolları (2010)

44

İbtidai Qayaüstü İncəsənəti avropalıların ilk sənət növüdür. 42 min il əvvəl Avropada meydana
gəlmiş və bəzi bölgələrdə Erkən Dəmir Dövrünə qədər davam etmişdir. 1902-ci ildə Altamira
mağarasının elmi tanınmasından bəri, Qayaüstü İncəsənət Avropa üçün bəşəriyyətin ilk böyük
mədəni, sosial və simvolik ifadəsi kimi mühüm mədəniyyət və turizm qaynağına çevrilmişdir.
3.1.4 Tarixi Termal Suların olduğu Şəhərlərin Avropa Marşrutu (2010)

Termalizm - isti bulaqların müalicə məqsədilə istifadəsi - Avropada qədim dövrdən günümüzə qədər
yayılmışdır. Bu marşrut boyunca şəhərlərin bir çoxu hələ Roma dövründə tanınmışdır və bir neçəsinin
hamam və əlaqəli kurort binalarından ibarət təsirli xarabalıqlarını görmək olar. Yeni tibbi və
sağlamlıq müalicə növlərinin geniş çeşidləri inkişaf etdikcə və dəmir yollarının yaranması ilə səyahət
daha da asanlaşdıqca bu şəhərlər 18 və 19-cu əsrlərdə məşhurluq zirvəsinə çatmışdılar. Avropanın
kurortlarına səyahət edən, bir çox şəhərlərdə mədəni mübadilə mərkəzləri yaradan nüfuzlu siyasi və
mədəni elitanın, müasir turizmin əsasını qoyduğunu demək olar. Bu məşhurlaşmış yerlər termal
kurort şəhərlərinin nüfuzunu möhkəmləndirdi və ilk kazinolardan musiqili teatrlara, örtülü yollara və
mənzərəli bağçalara qədər dəbli turistlərin əyləncəsi üçün nüfuzlu otellərin inkişafına və istirahət
fəaliyyətlərinin müxtəlifliyinə səbəb oldular.

3.2 Dünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) proqramları
3.2.1 İpək Yolu Proqramı

Əməkdaşlıq təşəbbüsü tarixi İpək Yolu marşrutu boyunca davamlı turizmin inkişafı üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Sərmayəni stimullaşdırmasına və təbii və mədəni irsin qorunmasını təbliğ etməsinə
baxmayaraq, yerli İpək Yolu icmaları üçün turizmin inkişafının faydalarını maksimum səviyyədə
artırmağı nəzərdə tutur. Əlavə olaraq, İpək Yolu ölkələri və bölgələri arasında müəyyənləşdirilmiş
bütöv və yaddaqalan İpək Yolu səyahət təcrübəsini yaratmaq məqsədilə daha böyük əməkdaşlığı
inkişaf etdirmək üçün çalışır.

3.2.2 Qərb İpək Yolu Turizminin İnkişaf Təşəbbüsü

Turizm layihəsi Avropa regionunda, Xəzər dənizində, Qara dəniz ətrafında və Aralıq dənizi hövzəsi
boyunca İpək Yolu irsini canlandırmaq məqsədini daşıyır. Layihə Qərb İpək Yolu ərazilərinin turizm
təkliflərini gücləndirmək və müxtəlifləşdirmək, eyni zamanda regional əməkdaşlığı və sərhədyanı
tərəfdaşlıqları gücləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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3.3 YUNESKO-nun İpək Yolu Layihəsi
3.3.1 Təsviri

İsmayıllı İdarəsi tarixi İpək Yolu şəbəkəsinin marşrutlarından birində yerləşir. YUNESKO 1988-ci
ildə "İpək Yolu" haqqında mədəniyyətlərin mübadiləsinə yönəldilmiş geniş layihəyə başlamışdır.
Beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıqda, YUNESKO müvafiq xalqların müxtəlif
özünəməxsusluqlarını və irslərini formalaşdıran mədəni qarşılıqlı münasibətlərin dərk edilməsini
artırmaq üçün geniş fəaliyyət növlərini (məsələn: ərazi araşdırmaları, ekspedisiyalar, simpoziumlar,
nəşrlər və s.) təşkil etmişdir. Azərbaycan bu layihədə iştirak edən 55 Dövlət Tərəflərdən biridir.
“İpək Yolları” termini Uzaq Şərq, Orta Asiya, Hindistan yarımadası, İran və Anadolu yaylaları,
Qafqaz, Ərəbistan yarımadası və Aralıq dənizi regionu və Avropanı birləşdirən geniş torpaq və dəniz
ticarət və kommunikasiya marşrutlarına aiddir. Üç minillik ərzində xalqların və malların bu
marşrutlarda davamlı hərəkət etməsi görünməmiş bilik, fikir, inanclar, gömrük və ənənələrin
mübadiləsinə və ötürülməsinə səbəb olmuşdur.
3.3.2 İpək Yolu onlayn platforması

İpək Yolu Onlayn Platforması İpək Yolları ilə bağlı dünya miqyasında təqaüd toplamaq və əldə
etməklə və bu marşrutlar boyunca mədəniyyətlərin və xalqların müxtəlifliyini və bir-birinə olan
bağlılığını daha dərindən öyrənərək qlobal auditoriyanı cəlb etməklə tarixi əlaqələr istiqamətində
dialoqun yenidən qurulması üçün Qazaxıstan, Almaniya, Oman, Azərbaycan tərəfindən
yaradılmışdır. 55-dən çox ölkədən olan regional və yerli icmalar bu kollektiv işə İpək Yolu
arxivlərini, nəşrlərini, fotoşəkillərini və audio-vizual sənədlərini bölüşmək və təbliğ etməklə cəlb
olunur.
3.3.3 Azərbaycan YUNESKO-nun İpək Yolu layihəsində

Azərbaycan İpək Yollarının üzərində idi və qlobal tranzit şəbəkəsinin inkişafına mühüm töhvə
vermişdir. Azərbaycan şəhər və qəsəbələrinin məhsulları və malları İpək Yollarında böyük uğur
qazanmış və şəhərləri uzun müddət mədəniyyət, elm və təhsil mərkəzləri kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Neft, xalçalar, xam ipək, ipək parçalar, pambıq, silahlar, quru meyvələr, duz, qiymətli daşlar, zinət
əşyaları, zəy, zəfəran, təbii boyalar, çoxrəngli saxsı qablar, taxta qablar, əlvan metallar, nərə balığı,
kürü və dəmirağacı Azərbaycanın əsas ixrac etdikləri məhsullar idi. İkitərəfli quru və dəniz
marşrutları Azərbaycanı Çin, Suriya, Hindistan, Kiçik Asiya, İran, Misir, Rusiya, Ərəbistan
yarımadası, Şimali Afrika və Avropa ilə əlaqəndirirdi. İngilislər Azərbaycan vasitəsilə Hindistana
səyahət edə bilirdilər, hind tacirləri Bakı və Şamaxı vasitəsilə ədviyyat və kaşmir parçaları ilə ticarət
edirdilər.

3.3.3.1 Maddi göstəricilər

Azərbaycanda İpək Yolları şimal-qərb istiqamətində bir çox şəhərlərdən keçir. Bu yollar ərazinin
tarixən ən əhəmiyyətli dörd şəhərindən gedir.
•

Avropanı Asiya ilə əlaqələndirən karvan yollarının kəsişməsində yerləşən Şamaxı beynəlxalq
ipək ticarətində mühüm rol oynayıb. Dünyanın hər yerindən gələn tacirlər orada böyük səsküylü bazarlara gedərdi. Şamaxı əsas ticarət mərkəzi idi və burada ixrac olunan mallar ipək,
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•

•
•

xalça və gəbələrdən ibarət idi. Səyahətçilərin iddialarına əsasən, Şamaxı zərli, darai, diba və
zarbaft kimi parçaların istehsalında istifadə edilən ən yaxşı ipəyi təmin edirdi. Şəhər əsasən
Qərbi Avropaya ixrac olunan şərabları ilə məşhur idi.
Basqal İpək Yolları üzərində yerləşən ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir və XVI-XVII
əsrlərdə ən əhəmiyyətli ipək toxuma mərkəzlərindən biri idi. Basqalın digər fərqləndirici
xüsusiyyəti artıq Orta Əsrlərdə qəsəbənin inkişaf etmiş kanalizasiya sisteminin və hər evdə
hamamın olması idi.
Lahıc dövlət tərəfindən qorunan qədim şəhər və memarlıq sənəti abidəsidir. Lahıc soyuq
silahların istehsalına, oyma dizayn ilə bəzədilmiş mis məmulatların hazırlanmasına görə
məşhurdur.
Qəbələ 2400 il əvvəl tanınmış bir şəhərdir. Şəhər güclü müdafiə divarları, inkişaf etmiş
saraylar, zadəganların evləri, pavilyonlar, bazarlar və ibadət yerləri ilə əhatə olunmuşdu.
Qəbələ baramaqurdu və bağçılığa görə məşhur idi.

3.3.3.2 Qeyri-maddi mədəni irsə dair göstəricilər

“Ənənəvi Kəlağayı sənəti və simvolizmi qadınlar üçün ipək baş örtüklərinin hazırlanması və
geyinilməsi”, “Ənənəvi Azərbaycan xalçaçılıq sənəti”, “Novruz” və Aşıq sənətinin YUNESKO-nun
Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edildiyini bir daha
vurğulamaq lazımdır.
•

Kəlağayı qadın ipək şallarının hazırlanması və geyinilməsi: Böyük İpək Yolu boyunca olan
ənənələrə kök salmış Kəlağayı sənəti Azərbaycan Respublikasının iki yerində cəmləşmişdir:
Şəki şəhəri və Basqal qəsəbəsində. Kəlağayı hazırlanması sənəti yalnız qeyri-formal şagirdlik
yolu ilə ötürülür və başlıca olaraq ailə sənətidir. Hər ailənin öz üslub xüsusiyyətləri və
nümunələri vardır. Azərbaycan cəmiyyətinin mədəni birliyini gücləndirən və qadınların
rolunu möhkəmləndirən baş örtüyünü hazırlamaq və geyinmək ənənəvi mədəni göstəricilərin,
dini ənənələrin və sosial birliyin simvolunu ifadə edir.

•

Xalça toxuculuğu Azərbaycanda məşhur ənənədir. Xalçaçılıq naxışların və onların
tətbiqlərinin mənasında əks olunduğu kimi cəmiyyətin gündəlik həyatı və ənənələri ilə sıx
əlaqəlidir. Tibbi müalicə, toy mərasimləri, uşağın doğulması, yas mərasimləri və namaz,
Novruz bayramı üçün toxunmuş xüsusi xalçalar vardır.

•

Novruz Bayramının (bəzi region ölkələrində Yeni İl) baharın ilk günündə qeyd olunması İpək
Yolu boyunca ötürülən görkəmli ənənələrdən biridir. Hindistan yarımadası, Əfqanıstan, İran,
Azərbaycan və digər ölkələrdən keçərək Orta Asiyadan Türkiyəyə geniş yayılmışdır. Novruz
nəsillər arasında və ailələr arasında əmin-amanlıq və həmrəylik, eləcə də sülh və qonşuluq
dəyərlərini təbliğ edir, beləliklə, xalqlar və müxtəlif cəmiyyətlər arasında mədəni müxtəlifliyə
və dostluğa töhvə vermiş olur.

•

Aşıq sənəti milli kimliyin rəmzi və Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının və musiqisinin
himayəçisidir. Aşıqlar bir xalqın şüurunu təmsil etsələr də, onlar mədəniyyət mübadiləsi və
dialoqun təbliğinə kömək edirlər: ölkədə yaşayan kürdlər, ləzgilər, talışlar, tatlar və digər etnik
qruplar tez-tez Aşıqların sənətini ifa edirlər və onların şerləri və mahnıları regionda geniş
yayılmışdır.
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4. İsmayıllı Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin əsas maraqlı yerləri
və inkişaf imkanları
İdarənin əsas maraqlı yerlərinin müəyyən edilməsi

4.1

Yerli mədəniyyət sistemi çərçivəsində əsas maraqlı yerlər əhəmiyyəti sayəsində mədəni tələbatı idarə
etmək üçün ən yüksək potensiala və ya həm yerli cəmiyyət həm də xarici ziyarətçilər üçün ərazilərin
təsvirinə kömək edən təsviri komponentlərə malik olan ərazi aktivləridir.
Həmin aktivlər yerli icmanın iştirakı ilə turizmi və davamlı mədəni iştirakı cəlb etməyə qadir əsas
resurslar olduğuna görə, onların inteqrasiyalı yanaşmada rolu müvafiq sayılır, belə ki, onlara müvafiq
əlaqələr vasitəsilə yerli mədəniyyət sistemində digər resurslara müsbət yayılma təsirini artıra bilər.
Verilmiş ərazidə əsas maraq yerləri yerli mədəniyyət sisteminin müxtəlif sektorlarında eyni vaxtda
aşkar edilə bilər. Məsələn, müəyyən bir rayonda biz artıq ziyarətçiləri cəlb edən görkəmli dəyərin
abidəsinə, amma eyni zamanda da yerin mədəni təsvirini qətiyyətlə xarakterizə edən tanınmış ənənəvi
sənətkarlıq istehsalına malik ola bilərik. Eyni şəkildə, analiz, müəyyən bir sahədə yerli mədəniyyət
sisteminin heç bir əsas maraq yerlərinin olmadığının müəyyən edilməsilə tamamlana bilər.
Vəziyyətin təhlilinə, vahid aktivlərin mədəni əhəmiyyətinə, onların müvafiqliyinin yerli əhali
tərəfindən qavranılmasına, onların turist müraciətlərinə və ərazidə mövcud olan hər bir mədəni
ehtiyatın xəritələşdirilməsinə dair ilk təsnifat (bax. 2-ci Hissə və Əlavə 3) aşağıdakı cədvəldə
göstərilən əsas potensial maraqlı tərəfləri müəyyən etməyə imkan verdi. Yerli ənənələrin və
Mədəniyyət Klubları kimi qurumların mövcudluğu və fəaliyyəti də əsas potensial maraqlı yerlərin
qiymətləndirilməsində aktiv hesab olunur.
4.1.1

İsmayıllı rayonu

Rayonun mədəni irsinə aid tanınan əsas potensial maraqlı yerləri:
➢ İsmayıllı şəhəri, müxtəlif mədəni ifadələrin və təbii kontekstin zəngin olmasına görə;
➢ Lahıc kəndi, misgərlikdə ənənəvi sənətkarlıq yeniliklərinin yerli cəmiyyətdə mövcudluğuna
və köklərinə görə;
➢ Basqal kəndi, yerli muzeyin, tarixi Dövlət Qoruğunun, ipək kəlağayıların ənənəvi
hazırlanmasına görə;
➢ İvanovka kəndi, xüsusilə Malakanlar icmasının və ənənəvi qida və iaşə istehsalının olmasına
görə;
➢ Sulut kəndi, arxeoloji kompleksinə görə.
Maddi
mədəni
irs
İsmayıllı
şəhəri

Muzeylər
/
kitabxana
lar
İsmayıllı
Tarix və
Etnoqrafiy
a Muzeyi

Qeyri-maddi
mədəni
irs

Qida və
iaşə

Mədəniyy
ət
klubları

Təbii irs

Novruz
Bayramının
qeyd
olunması

Mazoni

İsmayıllı
Yaradıcılı
q Klubu

İsmayıllı
Dövlət
Qoruğu
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Lahıc
kəndi

Basqal
kəndi

Lahıc Dövlət
TarixMədəniyyət
Qoruğu
Basqal
Dövlət
TarixiMədəniyyət
Qoruğu
Xankəndi
yaşayış yeri

İsmayıllı
Dövlət
Rəsm
Qalereyası
İsmayıllı
Mərkəzi
Kitabxana
sı
İsmayıllı
Rayon
Heydər
Əliyev
Mərkəzi
Tarix və
Etnoqrafiy
a Muzey

Azərbaycan
Aşıq Sənəti

Tat dili
Mis
məmulatları

Sənətkarlı
q Evi

Basqal
İpək
Muzeyi

Kəlağayı
hazırlanması
və qadınlar
üçün ipək baş
örtükləri

Basqal
Yaradıcılı
q Evi

İvanovka
kəndi

Sulut
kəndi

Bal

İsmayıllı
Rayon
Mədəniyy
ət Mərkəzi

(proksimal
)

Xalçaçılıq
sənəti

Malakanlar
icması

Yerli Şərab
Pendir və
süd
məhsulları

Mədəni
Mənzərə

Arxeoloji
kompleks

4.1.2 Şamaxı rayonu

Rayonun mədəni irsinə aid tanınan əsas potensial maraqlı yerləri:
➢ Şamaxı şəhəri, əvvəlki paytaxt kimi tarixinə və zəngin mədəni maddi irsinə görə;
➢ Göy Dağ kəndi, yüksək dəyərli məscidinə və abidələrinə görə;
➢ Çuxuryurd kəndi, Malakanlar icması və göl landşaftı ilə bağlı irsinə görə; Nağaraxana kəndi,
yüksək qiymətləndirilən təbii landşaftına və folklor evinə görə;
➢ Məlhəm kəndi, Tat dilinə, zəngin arxeoloji kompleksinə və sənətkarlıq klubu tərəfindən
qorunan qeyri-maddi mədəni irsinə görə tanınır.
Şamaxı

Maddi
mədəni
irs

Muzeylər /
kitabxanala
r

Şamaxı
şəhəri

Qədim
Şamaxı
şəhəri

Tarix və
Etnoqrafiya
Muzeyi

Qeyrimaddi
mədəni
irs

Qida və
iaşə

Mədəniyyət
klubları

Mazoni

Şamaxı
Rayon

Təbii irs
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Qaleyi
Bayqurt

Cümə
məscidi
Şaxəndan
Türbəsi

Göylər
Dağı
kəndi

Çuxuryur
d kəndi

Nağaraxa
na kəndi
Məlhəm
kəndi

Göylər
məscidi
Pir
Mərdəkan
türbəsi
İki qardaş
kurqanı
Kurqan
kompleksi
Nekropol

Arxeoloji
kompleks

Şamaxı
rayon
Heydər
Əliyev
Mərkəzi
Sabir Ev
Muzeyi
Şamaxı
Dövlət Rəsm
Qalereyası
Şamaxı
Mərkəzi
Kitabxanası

Mədrəsə

Mədəniyyət
Mərkəzi

Qalacıq
(şərab
istehsalı)

Göylər Dağ
Folklor Evi

Malakanlar
cəmiyyəti

Çuxuryur
d gölü

Nağaraxana
Folklor Evi
Məlhəm
sənətkarlıq
klubu

Tat dili

Landşaft

4.1.3 Ağsu rayonu
Rayonun mədəni irsinə aid əsas potensial maraqlı yerləri Ağsu şəhərində tanınır:
➢ Cavanşir yaşayış yeri;
➢ Yeni Şamaxı qalıqları və Şeyx Dursun türbəsi;
➢ Qeyri-maddi mədəni irs qismində Muğam ənənəsinə, Novruz bayramının qeyd edilməsi, yerli
mədəniyyət klubu, həm də uzunmüddətli ənənəyə sahib olan şərab istehsalına bax;
➢ Arxeoloji və tarixi qazıntılara görə Ülgüc, Nuydu və Nuran kəndi.
Ağsu

Maddi
mədəni
irs

Ağsu
şəhəri

Cavanşir
yaşayış yeri

Muzeylər /
Qeyrikitabxanalar maddi
mədəni
irs
Tarix və
Novruz
Etnoqrafiya
bayramının
Muzeyi
qeyd
olunması

Qida və
iaşə

Mədəniyyət Təbii irs
klubları
Ağsu
Mədəniyyət
Mərkəzi
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Yeni
Şamaxı
qalıqları

Ülgüc
kəndi

Nuydu
kəndi

Nuran
kəndi

Şeyx
Dursun
türbəsi
Qədim
Ağsu
şəhərinin
qalıqları
Qədim
qəbiristanlıq
, məbəd və
yaşayış
yerləri
Qaraçıbulaq
qəsəbəsi
Qaraçuxa
nekropolu

Ağsu Rayon
Heydər
Əliyev
Mərkəzi
Ağsu
Mərkəzi
Kitabxanası

Azərbaycan
Muğamı

4.1.4 Qəbələ rayonu
Rayonun əsas potensial maraqlı yerləri:
➢ Qəbələ şəhəri, Tarix-Mədəniyyət Qoruğu, arxeoloji mərkəz, həm də;
➢ Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı və yerli qida və iaşə istehsalı ilə bağlı Beynəlxalq
Mürəbbə Festivalı sayəsində iqtisadi dəyəri artırılmış qeyri-maddi mədəni irsə görə;
➢ Nic kəndi, Udi etnik qrupunun mədəniyyəti ilə əlaqəli qala və miras kimi zəngin maddi
mədəni irsinə görə;
➢ Bayramkoxalı kəndi, tikili irsinə və təbii landşaftına görə tanınır.
Qəbələ

Qəbələ
şəhəri

Maddi
mədəni
irs
Qəbələ
Arxeoloji
Mərkəzi
Qəbələ
TarixMədəniyyət
Qoruğu

Nic kəndi

Muzeylər /
kitabxanal
ar
Tarix və
Etnoqrafiya
Muzey

Qeyri-maddi
mədəni
irs
Qəbələ
Beynəlxalq
Musiqi
Festivalı
İsmayıl
Beynəlxalq
Qutqaşınlını Mürəbbə
n ev muzeyi Festivalı
Qəbələ
Dövlət
Rəsm
Qalereyası

Qida və
iaşə
Mürəbbə

Lavaş

Mədəniyy
ət
klubları
Rayon
Mədəniyy
ət Mərkəzi

Təbii irs
Şahdağ
Milli Parkı

Nohur Göl

Alban-Udi
kilsələri
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Nic Qalası

Bayramk
oxalı
kəndi

Udi etnik
qrupunun
mədəniyyəti

Yedditəpə
yaşayış
məskəni
Ustacan
qalası

Ustacan
təpəsi

4.1.5 Qobustan rayonu

Rayonun əsas potensial maraqlı yerləri:
➢ Qobustan şəhəri, Diri Baba türbəsinə, eyni zamanda fəa mədəni həyata, mədəniyyət klubu və
mərkəzinə, Novruz Bayramının qeyd olunmasına və Azərbaycan Aşıq Sənətinə görə;
➢ Sundu və Nabur kəndləri, onların tikili mirasına, xüsusilə xalça toxuculuğu sahəsində
yeniliklərə görə.
Qobustan
şəhəri

Sundu
kəndi

Maddi
mədəni
irs
Diri Baba
Türbəsi

Qobustan
yaşayış yeri

Qobustan
şəhəri

Qədirtəpə
kurqanı
Kurlar
qəsəbəsi
Ağlayan
qala
Qala

Muzeylər /
Qeyrikitabxanalar maddi
mədəni
irs
Qobustan
Novruz
Heydər
Bayramının
Əliyev
qeyd
Mərkəzi
olunması
Qobustan
Azərbaycan
Mərkəzi
Aşıq Sənəti
Kitabxanası
Xalçaçılıq

Xalçaçılıq

Qida və
iaşə

Mədəniyy
ət
klubları

Təbii irs

Qobustan
Rayon
Mədəniyy
ət Mərkəzi
Qobustan
Mədəniyy
ət Evi
Sundu
Mədəniyy
ət Evi

Kənd əl
sənətkarlığ
ı klubu

4.2 Toplanmış məlumatların xülasəsi
Aşağıdakı cədvəllər vəziyyətin təhlili zamanı analiz edilən hər bir sektorun əsas güclü və zəif
tərəflərini göstərir, ərazi resurslarına inteqrasiya olunmuş yanaşma vasitəsilə ərazinin potensialının
yaxşılaşdırılması üçün gələcək inkişaf imkanları ilə birlikdə təqdim edir.

4.2.1 Təbii irs
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Güclü tərəflər
• Təbii əhəmiyyətə malik yüksək dəyərli
ərazilərin olması
• Orijinal təbii landşaftın mövcudluğu
• Qorunan ərazilərin olması
• Müxtəlif iqlim spektrinin mövcudluğu

Zəif tərəflər
• İnformasiya və kommunikasiya materiallarının
çatışmazlığı
• Ərazilərə çatmaq üçün infrastrukturun yararsız
olması
• Təbii mühitin mühafizəsi ilə bağlı məlumatların
olmaması

Təbii irslə bağlı inkişaf üçün imkanlar
✓
✓
✓
✓

Çöl və idman fəaliyyətləri vasitəsilə təbii ərazilərin iqtisadi dəyərinin artırılması
Yavaş turizmini (slow tourism) və ekoturizmi inkişaf etdirmək imkanı
Təbii ərazilərin mövcudluğunu daha yaxşı inkişaf etdirmək imkanı
Ərazinin mədəni irsini, eləcə də mədəni tədbirləri və fəaliyyətləri qiymətləndirmək üçün
təbii ərazilərdən və ssenarilərdən istifadə etmək imkanı

4.2.2 Mədəni irs

Güclü tərəflər
• Yüksək qiymətli tarixi və mədəni yerlərin
olması
• Bölgədəki mədəni irs resurslarının
müxtəlifliyi
• Qeyri-maddi mədəni irsin yayılması
• Yerlərə və ənənələrə güclü ictimai rəğbət
• Yaxşı qorunan orijinal kəndlər
• Mədəniyyət sektorunda fəal maraqlı
tərəflərin olması
• Yerli səviyyədə fəal mədəniyyət
mərkəzlərinin olması
• YUNESKO-nun müxtəlif göstərişlərinin
olması

Zəif tərəflər
• Müxtəlif sahələrin mədəni təşəbbüsləri
arasında qeyri-qənaətbəxş koordinasiya
• Mədəni irs haqqında informasiya materialının
olmaması
• Ziyarətçilərin idarəetməs ilə bağlı qeyriqənaətbəxş təşəbbüslər və sistemlər
• Maraqlı ərazilərin əksəriyyətinə giriş çətinliyi

Mədəni irs sektorunda inkişaf üçün imkanlar
✓ Mədəni irs sahələri ilə bağlı məlumatların təkmilləşdirilməsi
✓ Mədəni əhəmiyyətə malik yerlərə və potensial maraq yerlərinə çatmaq üçün əlaqələrin
yaradılması
✓ Müxtəlif mədəniyyət əhəmiyyətli əraziləri və icmaları birləşdirmək üçün mədəniyyət
marşrutlarının yaradılması
✓ Müxtəlif maraqlı tərəflər və bələdçilər arasında əlaqənin təkmilləşdirilməsi
✓ Mədəni irs resurslarının idarə olunması və dəyərləndirilməsi üçün dövlət və özəl sektorlar
arsında tərəfdaşlığın yaradılması
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4.2.3 Qida və iaşə

Güclü tərəflər
• Yüksək keyfiyyətli xammal
• Yerli icmalarda yayılmış kulinariya
ənənəsinin mövcudluğu
• Ərzaq sektorunda yeni fəal sahibkarların
mövcudluğu
• Fəal Qeyri Hökümət Təşkilatlarının olması
• Ölkədə Slow Food prezidumunun olması

Zəif tərəflər
• Potensial məhsul bazarı barədə məhdud
məlumat olması
• Məhsulların iqtisadi dəyərinin artırılmasının
və tanınmasının qeyri- qənaətbəxş olması
• Məhsulların məhdud keyfiyyət standartları

Qida və içki sektorunun inkişafı ilə bağlı imkanlar
✓ Bölgədə mövcud olan müxtəlif ənənəvi qida və içki istehsalçıları arasında əməkdaşlıq
şəbəkələrinin yaradılması
✓ Yerləşdirmə xidmətlərinin yeni təklifini həyata keçirməklə kəndlərdə turizmin
qiymətləndirilməsi
✓ Təbii ərzaq və “0km” məhsullarının inkişafı
✓ Yerli istehsaldakı yeniliklərin qorunması və təşviq edilməsi üçün müvafiq vasitələrin
hazırlanması
4.2.4 Sənətkarlıq və ənənəvi istehsal sahələri

Güclü tərəflər
• Yaxşı yayılmış ənənəvi biliklər
• Sənətkarlıq məhsullarının müxtəlif növləri
(xalçalar, mis, ipək...)
• Kiçik kənd icmalarında yerləşmiş və
yayılmış istehsal növləri
• Köklü istehsalat sirləri
• Aktiv QHT mövcudluğu

Zəif tərəflər
• Yerli ənənəvi sənətkarlıq və məhsulların
qeyri-kafi təşviqi və qiymətləndirilməsi
• Xarici bazarlara çox məhdud formada çıxış
• Yerli sənətkarların sayının və istehsalat
təcrübəsinin azalması
• Potensial məhsul bazarı haqqında məhdud
məlumatlılıq
• Sənətkarlıq məhsullarının zəif innovasiyası

Sənətkarlıq və ənənəvi məhsulların inkişafı ilə bağlı imkanlar
✓ Yerli məhsulların yüksək keyfiyyətini tanımaq və daha yaxı qiymətləndirmək
✓ Yerli incəsənət və sənətkarlıq məhsulları üçün yeni auditoriya və bazarların qarşısını almaq
imkanı
✓ Məhsul dizaynını yeniləmək və maraqlanan ictimaiyyəti genişləndirmək imkanı
✓ Sakinlərin və qonaqların yerli ənənəvi məhsullara olan tələbatını təşviq etmək imkanı
✓ Yerli icmanın məhsuldarlıq və sənətkarlıq sektorlarında yaradıcılığının, açıqlığının və
sahibkarlığının gücləndirilməsi və yeniliklərin təşviqi
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4.2.5 Turizm sektoru

Güclü tərəflər
• Turizm resurslarının müxtəlifliyi
• Yüksək səviyyəli hədəflər üçün münasib
qədər təklif
• Yerli səviyyədə xüsusi tur bələdçilərinin
yayılmış olması
• Hökümətin Bakıdan Gürcüstana “Turist
dəhlizi”ni inkişaf etdirmək üçün böyük
marağı

Zəif tərəfləri
• Qeyri-qənaətbəxş infrastruktur və
kommunikasiya kanalları
• Qeyri-qənaətbəxş turist binaları və obyektləri
• Beynəlxalq səviyyədə qeyri-qənaətbəxş turizm
və kommunikasiya materialları
• Bölgəni təbliğ etmək üçün kifayət qədər turizm
kampaniyalarının olmaması

Turizm sektorunda inkişaf üçün imkanlar
✓ Bakı və Gürcüstan sərhədi arasındakı Turizm Dəhlizinin həyata keçirilməsi layihəsindən
əldə olunan imkanları qiymətləndirmək
✓ Müxtəlif hədəflərə yönəlmiş beynəlxalq turistik təlimatlar və təbliğat materialları yaratmaq
✓ Bölgədə turizmlə digər iqtisadi sektorlar və fəaliyyətlər arasında əlaqə yaratmaq
✓ Yeni beynəlxalq turizm şəbəkələrinin cəlb edilməsi və mövcud auditoriyanı inkişaf etdirmək
imkanı
✓ Müxtəlif maraqlı tərəfləri əlaqələndirmək və bölgənin daha dərin təcrübəsinə imkan vermək
üçün mədəni marşrutların yaradılması

4.3 Təhlil nəticəsində müəyyən edilmiş əsas ehtiyaclar
Əvvəlki hissələrdə əks etdirilmiş bütün faktların və məlumatların qiymətləndirilməsini nəzərə alaraq,
İsmayıllı İdarəsinin mədəniyyət resurslarının inteqrasiya olunmuş idarə olunması üçün məqsəd və
tədbirlər baxımından əsas məsələlər aşağıdakı kimi qısa şəkildə ümumiləşdirilə bilər:
i.

Fiziki əlçatanlıq və əlaqələr:
Bölgənin müxtəlif potensial maraqlı tərəfləri arasındakı fiziki əlçatanlığı və əlaqələri
yaxşılaşdırmaq və ümumilikdə, ərazinin əlçatanlığını artırmağın zəruriliyinə ehtiyac var. Bakı
ilə Balakən arasında müxtəlif əyalətlərdən keçən turist koridorunun yaradılması planı bu
mənada daxili ərazilərin və kəndlərin inkişafı üçün istifadə ediləcək müvafiq aktivi təmsil
edir.

ii.

Müxtəliş iştirakçılar arasında koordinasiya
Bölgənin mədəni resurslarını idarə etməyə məsul olan müxtəlif iştirakçılar arasında əlaqələri
yaxşılaşdırmağa ehtiyac var. Bütün potensial maraqlı tərəflər arasında maraqların böyük
birləşməsinə nail olmaq və iqtisadi dəyərin artırılması prosesini davam etdirmək üçün
mümkün olan bütün imkanları fəallaşdırmaq məqsədilə mədəni fəaliyyətlərlə əlaqəli müxtəlif
dövlət sektorları, dövlət və özəl operatorlar arasında uzlaşmanın inkişafı məsələnin həlli üçün
əsas aspekdir.
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iii.

Mədəniyyət Klublarının rolu
Bölgədəki mədəni fəaliyyətlərin ümumi təşkilatı və idarəetməsini davam etdirmək və müxtəlif
tədbirlərin əlaqələndirilməsini təkmilləşdirmək zərurəti ilə birgə, bütün bölgədə geniş
yayılmış rəmzi dəyərləri ilə yanaşı təhsilin, mədəni fəaliyyətlərin, əlaqələrin, məlumatların
təşviq edilməsi üçün mühüm aktiv və ümumilikdə, maraqlı bölgədə mədəniyyət
fəaliyyətlərinin düzgün inteqrasiyası və koordinasiyasına çox faydalı vasitəni təmsil edən
mədəniyyət klublarını qiymətləndirmək və yenidən qurmaq üçün ehtiyac və imkan var.

iv.

Ümumi görünüşü və mədəniyyət təklifini yaxşılaşdırmaq
Ziyarətçilərin sayını artırmaq məqsədilə, mədəni təklifin iqtisadi dəyərini və ondan da çox
İsmayıllı İdarəsinin mədəni təcrübəsini artırmaq lazımdır: mövcud aktivlərin (maraqlı
yerlərin) və onların potenisalının təyin edilməsindən başlayaraq, müxtəlif iştirakçıların
müvafiq koordinasiyası və dəyərli və hədəfli kanallar vasitəsilə təsirli təşviqini inteqrasiya
etməyə qədər.

v.

İnformasiya və kommunikasiya
Fiziki xəbərdarlıq nişanları, məlumatlandırma materialları, elektron səhifələr, media və sosial
media kampaniyaları kimi müxtəlif növ məlumat kanallarından istifadə edərək - ərazinin
ümumi tanıtımını, onun maraqlı yerlərinin, onun mahiyyəti, aktivləri və potensialının, mədəni
və turistik təklif şərtlərində və maddi mədəni irsdən tutmuş qeyri-maddi mədəni irsə qədər və
mədəniyyət təyinatlı məhsullar da daxil olmaqla, onun təklif etdiyi mədəni ifadələr daxil
olmalqa - iqtisadi dəyərinin artırılması zərurəti var.

vi.

Mədəniyyət və turizm fəaliyyətlərinə dair yerli imkanların təkmilləşdirilməsi
Uzunmüddətli və köklü iqtisadi dəyərin artırılması prosesinin qurulması məqsədilə, mədəni
fəaliyyətlərlə məşğul olan yerli xadimlərin və turistik təklifin imkanlarını gücləndirmək
zərurəti.

Növbəti fəsildə məqsədlər
müəyyənləşdirilir.

və

tədbirlər

burada

müəyyən

edilmiş

ehtiyaclar

əsasında
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5. İsmayıllı Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsi İnteqrasiyalı İdarəetmə Planı
5.1 İnteqrasiyalı İdarəetmə Planının tətbiq edilməsi mexanizmi

İsmayıllı İdarəsinin mədəni resurslarının inteqrasiyalı idarəetmə planının məntiqi zənciri.

5.1.1 İnteqrasiyalı İdarəetmə Planının metodologiyası və məqsədləri

İsmayıllı İdarəsi üçün inteqrasiyalı idarəetmə planı inteqrasiya planlaşdırma metodunu həyata
keçirməyi nəzərdə tutur. Bu metod təkcə ərazi kontekstini yalnız arxeoloji parklar, muzeylər, abidələr
və təbiət ehtiyatlar arasında “davamlılıq” nəzədə tutmur, həmçinin onu yüksək dəyərə malik malların
və qeyri-maddi mədəni irslə bağlı turizm xidmətlərinin göstərilməsinə və onların istifadə olunması
üçün bir mühərrik kimi qəbul edir. Səmərəli inteqrasiyalı idarəetmə sistemi beləliklə bütün ərazinin
vahid mədəni və təbii ehtiyatlarına xüsusilə aşağıdakılar vasitəsilə əlavə dəyər qatmağa qadir
olmalıdır:
•
•
•
•

rayon daxilində və xaricində yerli mədəni irsin biliklərinə töhvə vermək;
müxtəlif mədəni məhsullar və xidmətlər arasında inteqrasiya yaratmaq, onları cəlbedici,
iqtisadi və ekoloji cəhətdən davamlı və sosial-iqtisadi inkişafa yönümlü etmək;
mədəni inkişaf potensialının səfərbər olunmasını təkmilləşdirmək və məşğulluq və rifahın
yaradılmasına yardım etmək;
biomüxtəlifliyi, kənd təsərrüfatı və təbii sistemlərin inkişafını gücləndirmək, ərzaq zəncirinin
bilik və keyfiyyət baxımından dinamik və yeni aqro-ərzaq sektorunu yaratmaq;
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•
•
•
•
•

İsmayıllı Rayonunun və onun məhsullarının görünüşünü və xaricdə tanınmasını
gücləndirmək;
orta və uzun müddətli perspektivdə, mədəni mövzulara uyğun olaraq daha çox təbii
müdaxilələrin yaradılmasına kömək edə biləcək birgə proqlaşdırma və inteqrasiyalı
planlaşdırma rejimi hazırlamaq;
ərazidə stimullaşdırıcı mezanizm olan və yaradıcı sinif üçün ilham mənbəyinə çevrilmiş
landşaft, abidələr, kənd və meydanlarda gizlənmiş qeyri-maddi məlumatların əlavəsi olan
mədəni irsin rolunu gücləndirmək;
hər bir yeri mədəni, mövcud və ya potensial sistem kimi və buna görə də bilik, tədqiqat və
istehsalın fəal yeri kimi nəzərə almaq;
mədəniyyət festivallarından sərgilərə qədər, ənənəvi tədbirlərdən parklara, kitabxanalardan
muzeylərə qədər geniş təkliflərdən istifadə etməklə sakinlərin və qonaqların tələbatını
dəstəkləmək və həvəsləndirmək.

5.1.2 İdarəetmənin koordinasiyası

Region üçün yaxşı qurulmuş və fəaliyyət göstərən mədəni-turist inteqrasiyalı idarəetmə planının
optimal xüsusiyyətləri aşağıdakılara nail olma zərurətini ehtiva edir:
•
•
•
•
•
•
•
•

İsmayıllı İdarəsində mövcud olan müxtəlif mədəni (maddi və qeyri-maddi) və təbii
ehtiyatlar və qarşılıqlı əlaqəli iştirakçılar arasında əməkdaşlığın yaxşı səviyyədə olması;
həm dövlət, həm də özəl sektorun əməkdaşlığı və iştirakı;
qarşılıqlı sərhəd funksiyalarının inteqrasiya imkanları;
turizm obyekti və ətraf ərazilər arasında sıx qarşılıqlı əlaqə;
miqyasın və əhatə dairəsinin artan gəlirlərinin əhəmiyyətli inkişafı;
qənaətlərin proqressiv yığılması;
müsbət ərazi təsvirini möhkəmləndirmək və beynəlxalq bazarlara daxil olmaq imkanı;
müsbət xarici təsirlər yaratmaq qabiliyyəti.

Ərazinin mədəni ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması üçün planın həyata keçirilməsi, beləliklə,
dövlət və özəl subyektlər tərəfindən idarəetmə qabiliyyətini artırmağa ehtiyac duyur. Təklif olunan
tədbirlər əslində ümumi əhatə dairəsi ilə müvafiq ərazilərdə olan təsirləri artırmaq, əldə olunmuş
nəticələri yoxlamaq və prossesin təqibini əlaqələndirmək üçün hökumətin rəhbərliyi və idarəsi altında
həyata keçirilməlidir.
Qarşılıqlı sərhəd funksiyalarının inteqrasiyasını maksimum dərəcədə artırmaq üçün özəl sektorla
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq da qaynağı təmsil edir. Özəl sektor aşağıdakı formalarda cəlb edilə bilər:
(bax hesabat: Komponent 1 - Mədəniyyət Sektorunun Siyasəti və İdarəetmə İslahatı, Fəaliyyət 1.5:
Yeni mədəniyyət sektorunun idarəedilməsi modelinin və “mühüm mərhələlər” ilə və cədvəl ilə
“İdarəetmə İslahatı Planı”-nın tam şəkildə tətbiq edilməsi üçün strategiyanın hazırlanmasına dəstək,
1.1.3 saylı hissə - Mümkün Dövlət / Özəl / Tərəfdaşlıq rəqəmləri):
-

-

Konsorsium
Müəssisəni, müvafiq resurslardan kənarda idarə etmək məqsədilə yaradılan, şirkətlərin və
hökümət orqanlarının birləşimi
Dövlət-Özəl Şirkət
Dövlət və özəl tərəflər (PPP) tərəfindən dövlət əsaslı kapital ilə birgə yaradılmış Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyət
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-

-

Fond
İanə və institusional məqsədlər arasında sıx əlaqələr vasitəsilə yaradılmış özəl hüquqi şəxs
Sponsorluq
Şirkətin adını, loqosunu, markasını, məhsullarını, məhsulla, xidmətlərlə yaxud digər səmərəli
üsullarla ödəniş müqabilində təbliğ etməyi təklif edir.
Xidmət Konsessiyası
Xidmətlərin idarə olunması fəaliyyətinin, özəl konsessiyaçılara həvalə edilməsi

Bölgədə təmsil olunan Mədəniyyət klubları (5.1.3) idarəetmə sisteminin dəstəklənməsi məqsədilə,
məlumatların toplanma məntəqələri və mərkəzi hökumətin yerli məntəqələri, eləcə də qonaqlara və
vətəndaşlara məlumat mənbəyi kimi xidmət edə bilər.

5.1.3 Mədəniyyət Klublarının Təkmilləşdirilmiş funksiyaları

Mövcud Mədəniyyət Klubları İsmayıllı Mədəniyyət Rayonunun inkişafı istiqamətində
müasirləşdirmə prosesini müşayiət etmək üçün ehtiyatlar kimi çıxış etməklə, ərazinin mədəni
resurslarının inteqrasiya olunmuş idarəetməsinə nail olunmasında mühüm rol oynaya bilərlər.
Ərazidə geniş şəkildə yayılmış Mədəniyyət Klubları əslində funksiyanın inteqrasiyasını
asanlaşdırmaq, davam edən təşəbbüslər haqqında məlumatı təmin etmək üçün və qonaqların diqqət
mərkəzində olması üçün ərazi və icma istinadları kimi çıxış edə bilərlər.
Hal-hazırda hüquqi çərçivə əsasında tətbiq edilən funksiyalardan başqa, seçilmiş Mədəniyyət
Klubları İnteqrasiyalı İdarəetmə Planının həyata keçirilməsi üçün istinad nöqtələrini təşkil edəcək.
Bu məqsədlə, Klublar regiona gələn qonaqlara məlumat vermək və təfərrüatlı xidmətlər göstərmək,
maraqlandığı sahələr üzrə qonaqların təcrübəsini asanlaşdırmaq və dəstəkləmək üçün kömək
məntəqəsi və məlumat bazası kimi xidmət göstərəcəklər. Xüsusilə bunlar:
•
•
•
•
•
•

qeyri-maddi mədəni irs ənənələrini, bayramları, ritualları, simvol-sirləri, etnoqrafiyanı,
folkloru və maraq yerlərinin sənətkarlıq nümunələrini qorumaq üçün öz fəaliyyətlərini
təqdim edir;
ziyarətçiləri şifahi şəkildə və təbii, arxeoloji və tarixi xüsusiyyətlər barədə çap edilmiş
materialları yaymaqla məlumatlandırırlar;
qonaqların mehmanxanalarda, qonaq evlərində yerləşdirilməsinin, restoranlar və ya
nəqliyyat xidmətləri üçün rezervasiyanın təşkil edilməsində kömək edirlər;
yerli ənənəvi sənətkarlıq və kənd təsərrüfatı məhsullarını nümayiş etdirir və satırlar;
bələdçi ilə turlar və ekskursiyalar təşkil edirlər;
yerli əhaliyə ünvanlanan təhsili və təhsil proqramlarını işləyib hazırlayırlar və təbliğ edirlər.

Bundan əlavə, Mədəniyyət Klublarının məkanları toplantılar, tədbirlər üçün yer kimi, sakinlərə və
ziyarətçilərə açıq olan laboratoriyalar kimi istifadə edilə bilər. Funksiyaların birləşməsi ilə əlaqəli
olaraq onlar yerli əhalini mədəni mənbələrin inteqrasiyalı idarəedilməsi məntiqinə, həyata
keçirilməsinə və monitorinqinə fəal şəkildə cəlb edərək həqiqətən, ərazinin mədəniyyət dəyərlərini
yaymağa, turistlərə məlumat verməyə və turistlərdən məlumat toplamağa, mədəni fəaliyyətləri təbliğ
etməyə, təhsil və potensialın artırılması tədbirlərini planlaşdırmağa nail ola bilərlər.
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5.2. İsmayıllının mədəni ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi üçün məqsəd və
tədbirlər
İsmayıllı ərazisində mövcud olan ərazi ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarəetməsinə nail olmaq üçün
strategiyanı həyata keçirmək məqsədilə bir sıra tədbirlər təklif olunur. Rayonun hər bir
komponentinin digərləri ilə sinerji şəklində işləməsini təmin etmək və uzunmüddətli iqtisadi
dəyərinin artırılması prosesini yaratmaq məqsədilə bu cür tədbirlər bölgənin əsas maraq yerlərinin
iqtisadi dəyərinin artırılması, prosesin başlanması və proqramın müxtəlif mərhələlərini müşayiət
etmək üçün şərtləri asanlaşdırmalıdır. Turistik məkana çevrilməsi və bu istiqamətdə fəaliyyət
göstərməsi üçün həmin yer aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərə malik olmalıdır:
- yerlər, onların həyatı və fəaliyyəti haqqında məlumat əldə etmək;
- fiziki cəhətdən əlçatan olmaq;
- cəlbedici, etibarlı bir görünüş təqdim etmək;
- yaşayış strukturları və xidmətləri təklif etmək;
- onun cazibədarlığını təbliğ etmək və tədbirlər təklif etmək.
Bu əsas tələblərə riayət etmək üçün aşağıdakı tədbirlər təklif olunur. Sektorlara bölünmüş tədbirlər,
4.3 saylı paraqrafda müəyyən edilmiş ehtiyaclar əsasında təyin edilmiş aşağıdakı məqsədlərə çatmaq
üçün yekunlaşdırılır:
a) Əlçatanlıq və qarşılama:
- Yaşayış infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər;
- Ərazinin ümumi əlçatanlığının təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər;
- Ziyarətçi kartını qəbul etməklə qonaqları idarə etmək üçün tədbirlər;
b) Mədəni təklif və ərazinin nüfuzu:
- Sənətkarlıq və ənənəvi istehsal sahələri üçün ümumi ticarət nişanının yaradılması üzrə
tədbirlər;
- Ərazinin ümumi kommunikasiya ticarət nişanını yaratmaq üçün tədbirlər;
- Ərazinin dəyərləndirilməsi üçün festivallar, folklor, yerli kulinariya və açıq havada tədbirlər
kimi mədəniyyət tədbirlərlərinin təkmilləşdirilməsi üçün addımlar;
- Ərazinin dəyərləndirilməsi üçün festivallar, folklor, yerli qastronomiya və açıq havada
tədbirlər kimi mədəniyyət tədbirlərini təkmilləşdirməklə regionu dinamikləşdirmək üçün
tədbirlər.
c) Kommunikasiya və bilik-bacarıqların artırılması
- Turistik materialların reallaşdırılması üçün tədbirlər;
-

Təbliğat və turizm xidmətləri üçün elektron-əsaslı portal yaratmaq məqsədilə həyata
keçirilən tədbirlər (e-ticarət xidmətləri də daxil olmaqla);
Mədəniyyət və turizm sektorlarında bələdçilər üçün imkanların yaradılması proqramının
tərtib edilməsi üçün tədbirlər.

Təklif olunan tədbirlərin hər biri aşağıdakıları müəyyənləşdirməklə analiz edilir:
-

məqsəd - 4.3 saylı paraqrafda müəyyən edilmiş ehtiyaclara istinad edərək, təklif olunan
fəaliyyətin əsas məqsədlərini təyin etmək;
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-

həyata keçiriləcək tədbirlər - məqsədə nail olmaq üçün həyata keçirilməli olan əməliyyat
fəaliyyətlərini konkret təyin etmək;
gözlənilən əsas nəticələr - fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi nəticəsində gözlənilən əsas
təsirləri vurğulamaq;
ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər - milli miqyasda və uzunmüddətli təsirlər yaratmaq üçün
təklif olunan fəaliyyətlərin potensialını müəyyən etmək;
maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr - təklif olunan fəaliyyətlə maraqlanan sahənin ehtimal
edilən əsas komponentlərini müəyyən etmək;
yaxşı təcrübələr/istinadlar - reallıqlarda artıq həyata keçirilmiş təcrübələrə istinad etmək
(yuxarıda göstərilən yaxşı təcrübələrin tam siyahısı fəsil 5.4-də verilmişdir);
nəticə göstəriciləri - planın monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün ilk göstəriciləri nəzərə
almaq;

5.2.1 Əlçatanlıq və qarşılama

Əlçatanlığı, qarşılamanı, cəbediciliyi və ərazinin ümumi nüfuzunu təkmilləşdirmək üçün tələb edilən
əsas tədbirləri qısa şəkildə aşağıdakı kimi təyin etmək olar:
5.2.1.1 Yaşayış infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər

Məqsəd:
Bu tədbirin məqsədi turist xidmətlərini tamamlamaq və müxtəlifliyini təşkil etmək məqsədilə mövcud
yaşayış şəraiti təklifini, turizmi və xüsusilə məsuliyyətli turizmi təcrübə etməyə yönəlmiş xüsusi
qonaqpərvərliklə inteqrasiya etməkdir, məsələn, yayğın mehmanxana və kənd evlərinin təşviqi
formaları. Kənd təsərrüfatı fermalarının çox-funksiyalılığını təşviq etmək, qonaqlara yönəlmiş
xidmətləri göstərmək də təklif edilə bilər.
Həyata keçiriləcək tədbirlər:
• Turizm potensialını təhlil etmək, meylləri və hədəfləri anlamaq üçün tədqiqatlar aparmaq
(məsələn: ziyarətçilərin/turistlərin sayı, yaşı, cinsi; yerli/beynəlxalq ziyarətçilər/turistlər;
səfərin məqsədi (turist növü); həyat tərzi (təhsil səviyyəsi, peşəkar fəaliyyəti, gəliri); şəhərdə
qaldığı günlərin sayı; səfər zamanı xərclədiyi məbləğ; istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələri.
• sahibkarları yeni qonaqlama komplekslərini qurmağa təşviq etmək;
• kənd evlərinin sahibini qonaqlama xidmətləri təklif etməyə təşviq etmək;
• fermer təsərrüfatlarını, öz məkanlarını qonaqların yerləşməsi üçün çox-funksiyalaşdırmasını
təşviq etmək;
• yaşayış strukturlarında yerli ənənəvi məhsulları ("0Km") təklif etmək;
• qonaqlama yerlərini, turistik təcrübə üçün məkanlar ilə təchiz etmək (məsələn, kulinariya və
yemək hazırlama dərsləri, sənətkarlıq dərsləri)
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ turistlərin və qonaqların xüsusi hədəf qruplarına uyğun təkmilləşdirilmiş qonaqlama təklifi
vermək;
✓ ziyarətçilər üçün yeniləşdirilmiş və müasir yaşayış xidmətləri paketini təklif etmək;
✓ regionda turizm infrastrukturunu yaxşılaşdırmaq;
Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
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Nəzərdə tutulmuş ərazinin böyük olmasını nəzərə alaraq, bu tədbir bütün ölkənin turizm
infrastrukturunun ümumi təkmilləşdirilməsinə də təsir göstərəcəkdir.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
- Bütün İdarə, xüsusilə də tarixi qəsəbələr və kəndlər;
- Kənd qrupları;
- Tematik marşrutlar boyunca olan ərazilər;
- Qəbələ rayonu;
- İsmayıllı rayonu;
- Şamaxı rayonu;
- Ağsu rayonu;
- Qobustan rayonu;
Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
- 5) S. Stefano di Sessanio yayğın mehmanxanaları (Abruzzo, İtaliya)
- 11) Şirin Dağlar (Şimali İtaliya)
Nəticə göstəriciləri:
- Çoxlu sayda yeni yaşayış obyektlərinin istifadəyə verilməsi (mehmanxanalar, restoranlar,
kofe mağazaları,…);
- Çoxlu sayda kənd evlərinin istifadəyə verilməsi;
- Çoxlu sayda münasib otaqların hazırlanması;
- Çox-funksiyalı fəaliyyətə başlayan çoxlu sayda təsərrüfatların tətbiq edilməsi;
- Coxlu sayda yeni tur marşrutlarının təklif edilməsi;
5.2.1.2 Nəqliyyatın və turistik hərəkətliliyi artırmaq üçün tədbirlər

Məqsəd:
Bu təklif ziyarətçilərin İsmayıllının maraqlı yerlərinə çatmaları üçün nəqliyyat və daşınma
xidmətlərinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Mümkün tədbirlərə müvafiq yerlərə həsr edilmiş və
koordinasiya edilmiş məlumatlandırma lövhələri və işarələri və hərəkət xidmətlərinə çıxış üçün
məlumat məkanları daxildir. Uzunmüddətli perspektivdə, bölgənin əsas maraq yerləri və Bakı-TblisiQars yolunu birləşdirən və bölgədən keçən yeni planlaşdırılmış dəmir yolu xətti arasında əlaqə
xidmətlərinin həyata keçirilməsindən böyük imkanların əldə ediləcəyi gözlənilir.
Həyata keçiriləcək tədbirlər:
• turizm üçün əsas maraqlı yerlər kimi təyin edilmiş əraziləri işləyib hazırlmaq yaxud
tamamlamaq;
• bölgənin ən mühüm yerlərində məlumatlandırıcı işarələri yerləşdirmək;
• hər kənddə məlumatlandırma məntəqələri yerləşdirmək (yerli Mədəniyət Klublarının
binalarında);
• ən cəlbedici və uzaq yerlərə çatmaq üçün nəqliyyat xidmətləri təşkil etmək (turistik avtobuslar,
şatl avtobuslar, avtomobil, motosiklet kirayəsi)
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ ərazinin əlçatanlığını təkmilləşdirmək;
✓ ərazinin daxili nəqliyyat yollarını təkmilləşdirmək;
✓ ərazinin inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmaq;
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Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
Bu tədbirin həyata keçirilməsi ölkə miqyasında hərəkətlilik və əlçatanlığın artırılması üçün son dərəcə
əhəmiyyətli olacaqdır.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
- Tematik marşrutlar boyunca olan ərazilər;
- Əsas maraqlı yerlər;
- Qəbələ rayonu;
- İsmayıllı rayonu;
- Şamaxı rayonu;
- Ağsu rayonu;
- Qobustan rayonu;
Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
- 9) Ciujanqou (Çin)
Nəticə göstəriciləri:
- Çoxlu sayda xəbərdarlıq nişanları və məlumat məntəqələrinin hazırlanması və yerləşdirilməsi;
- Çoxlu sayda nəqliyyat xidmətlərinin hazırlanması;
- Ərazinin hər maraq yerinə görə əlaqə xidmətlərinin istifadəyə verilməsi;
5.2.1.3 “İsmayıllı təcrübəsi” adlı ziyarətçi kartının qəbulu vasitəsilə ziyarətçi axınının tənzimlənməsi

Məqsəd:
Bu tədbir bölgənin mədəni və təbii sahələrində qonaqların idarə olunması üçün inteqrasiya edilmiş
mexanizmin yaradılmasına yönəlib. Bu məqsəd üçün əsas vasitə bölgənin daha az tanınmış sahələrinə
görünüşü və əlçatanlığı təmin etmək üçün fəaliyyət göstərən ziyarətçi kartının qəbul edilməsidır.
Bakının bir sıra əsas mədəniyyət institutları və muzeyləri ilə inteqrasiya nəzərdən keçirilə bilər.
Həyata keçiriləcək tədbirlər:
• Rayon İdarəsi tərəfindən idarə olunan ziyarətçi kartını planlaşdırmaq, ziyarət və təcrübə üçün ən
maraqlı yerlərə dair ilk göstəricini əldə etmək, razılaşdırılmış restoranlarda, muzeylərə girişlərə,
festivala girişlərə, nəqliyyat xidmətlərinə və s. güzəştlər əldə etmək;
• Ziyarətçi kartını həyata keçirmək və onun fəaliyyətini idarə etmək;
• Kartın Bakıda və regionda yaşayış strukturlarına paylaşdırılmasını təşviq etmək;
• Xidmət və bələdçilərin karta mütərəqqi daxil edilməsini təşviq etmək;
• Kart istifadəçilərinin məlumatlarını toplamaq və müşahidə etmək və ictimai əhatəni
genişləndirmək üçün mütəmadi olaraq fəaliyyət və təkmilləşdirmələri planlaşdırmaq;
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ mədəniyyət ərazilərində və qorunan sahələrdə turist axınları təkmilləşdirmək və ziyarətçi
axınlarını idarə etmək;
✓ rayondakı mədəni maraqlı yerlərin görünüşünü təkmilləşdirmək;
✓ rayonun mədəni maraqlı yerlərinin əlçatanlığını təkmilləşdirmək;
✓ rayonu ziyarət edən axınlar və profillər barədə məlumat toplamaq;
Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
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Bu cür mexanizmin qəbul edilməsi eyni zamanda Azərbaycanın əsas mədəni maraqlı yerlərini də
əhatə edərək ölkə səviyyəsində tətbiq oluna bilər və beləliklə, ictimaiyyətin mədəni xidmətlərə
tələbatını nəzərəçarpacaq dərəcədə artıra bilər.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
- İdarənin bütün muzeyləri və mədəni/tarixi yerləri;
- Bakının əsas muzeyləri və tarixi mədəniyyət yerləri;
Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
- 10) “Tutin Muzeyi” üçün Kart (Pyemonte, İtaliya);
- 1) Val Kamonika (Lombardiya, İtaliya);
Nəticə göstəriciləri:
- Çoxlu sayda mədəni institutların və xidmətlərin karta əlavə edilməsi;
- Rayonun muzeylərinə və mədəni maraq yerlərinə ziyarətçi axınlarının artırılması;
- Çoxlu sayda kartların satılması/paylanması;
5.2.2 Mədəni təklif və ərazinin nüfuzu

Əlçatanlıq məsələləri ilə yanaşı, ərazinin təsviri, bədiiliyi və cəlbediciliyi turizm bazarının inkişafı
üçün əsası təşkil edir və bu sahədə ifadə olunamış əsas və layihələşdirilmiş dəyərlərdən başlayaraq
hazırlanmalıdır. Mədəni təklifi, cəlbediciliyi və ərazinin ümumi nüfuzunu yaxşılaşdırmaq üçün əsas
tədbirlər qısaca aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər.
5.2.2.1 Sənətkarlıq və ənnəvi istehsalat üçün ümumi ticarət nişanının yaradılması

Məqsəd:
Bu tədbirin məqsədi keyfiyyətə zəmanət, istehsalın qorunması və iqtisadi və turistik inkişafın təmin
edilməsi vasitəsi kimi kollektiv mülkiyyət hüquqlarının bir sisteminin qurulmasıdır.
İsmayıllı - tarixi, təbii və sosial mənbələr və mədəni təcrübələr ansamblından ibarət mədəni potensialı
hələ də inkişaf etdirilməmiş bir ərazi nümunəsidir. Təcrübənin olmasına baxmayaraq, idarəetmə
çatışmır, məlumat və xidmətlər kifayət qədər deyil. İsmayıllının mədəni mənbələri beləliklə
dəyərləndirilməmiş qalır, amma bunun əvəzində həm yerli və həm də beynəlxalq qonaqları və
turistləri cəlb edən davamlı iqtisadi inkişaf üçün müsbət bir güc olaraq istifadə edilə bilər.
İsmayıllı İdarəsinin mədəniyyət ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarəetmə sisteminin qurulması və onun
davamlı iqtisadi inkişaf üçün istifadə edilməsi üçün ümumi məqsədə dəstək olaraq, yerli sənətkarlıq
və kulinariya üçün keyfiyyət zəmanəti və mühafizəçi rolunu oynayan və turizmin inkişafına təsir edən
İsmayıllı ümumi ticarət nişanının yaradılması uzunmüddətli perspektivdə İsmayıllı turistik və mədəni
maraqlı yerlərini rayon yanaşması ilə idarə etmək üçün kömək edəcəkdir.
Bu tədbirin dərhal həyata keçirilməsi ərazinin mədəniyyət ehtiyatlarının həqiqi inteqrasiyalı
idarəetməsinə nail olmaq üçün ilkin şərait kimi xidmət göstərmiş olardı.
Potensial təsirini artırmaq məqsədilə ümumi ticarət nişanı yerin brend olaraq təbliği ilə müşayiət
olunmalıdır (növbəti paraqrafa bax).
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Həyata keçiriləcək tədbirlər:
•
məhsul və xidmətlərlə bağlı mövcud təklifi və müvafiq keyfiyyət səviyyəsini başa düşmək;
•
minimum keyfiyyət standartlarını müəyyənləşdirmək;
•
ticarət nişanına daxil etmək üçün xidmət və operatorları seçmək;
•
ticarət nişanına üzv olmaq üçün qeydiyyat sistemini müəyyənləşdirmək;
•
qaydaları, izləmə və çıxmanı müəyyən etmək;
•
məhsulların keyfiyyətini artırmaq üçün tədbirlər təklif etmək, məs. məhsul bazarını inkişaf
etdirmək üçün potensialın artırılmasına yönəlmiş kurslar vasitəsilə innovasiya layihəsinin
təqdim etmək;
Prinsipdə, nişanı istifadə etmək hüququna malik olan əsas fəaliyyətlər aşağıdakılardan ibarət
olmalıdır:
•
qida istehsalı (içkilər, nar, şərab, bal, meyvə, süd, şirniyyat kimi);
•
yerli incəsənət və sənətkarlıq məmulatlarının (xalça, mis, şal və digər yerli incəsənət və
sənətkarlıq nümunələri...) istehsalı;
•
dövlətin institusional potensialını təmsil edən xidmətlər;
•
muzey xidmətləri;
•
mehmanxana və restoran xidmətlərinin təmin edilməsi;
•
incəsənət sahəsində, kulinariya və ya idman və çöl tədbirlərində mədəni tədbirlərin və
festivalların təşkil edilməsi;
•
peşə təliminin, həmçinin universitetlərə hazırlığın təmin edilməsi (sənətkarlıq, ifa sənəti, tur
bələdçiləri və təlimatlar və s.).
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ idarənin ərazisində istehsal edilən məhsulların və təqdim edilən xidmətlərin keyfiyyətini
artırmaq;
✓ ərazinin və onun xidmətlərinin keyiyyətini və nüfuzunu təsdiq və təşviq etmək;
✓ turizm xidmətlərini təcrübə edə bilmələri üçün onları ictimaiyyətə açıq etmək;
✓ yerli icmalar üçün paylanmış iqtisadi faydanı təmin etmək;
✓ əyalətdə bütün ehtiyatların yaxşı idarə olunması üçün müsbət mühitin təmin edilməsi;
✓ mədəni resurslara əsaslanan sahibkarlıq təşəbbüslərini stimullaşdırmaq;
✓ DÖST (PPP) stimullaşdırmaq;
✓ irsin və mədəni əsaslı fəaliyyət və istehsalların davam etdirilməsində özəl sektorların
iştirakını yaxşılaşdırmaq üçün iqtisadi operatorları cəlb etmək;
Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
Ümumi ticarət nişanının qəbul edilməsi bütün ölkə səviyyəsində mədəni və turistik bələdçilər üçün
təşviq kimi işləyəcəkdir.
Tədbir uzun müddət səmərəli və davamlı olacaq, beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün
məhsulların və xidmətlərin keyfiyyətini təkmilləşdirməyə və beləliklə də ölkənin iqtisadiyyatında
mədəniyyətin rolunu və çəkisini artırmağa kömək edəcəkdir.
Bu fəaliyyət mədəni mahiyyət kəsb edən xidmətlərə və məhsullara olan ictimai tələbatın
stimullaşdırılması və bütün ölkə üçün, xüsusilə yeni nəsillər üçün mədəni və təbii resursların idarə
edilməsinə yanaşmanın müasirləşdirilməsi baxımından da əhəmiyyətlidir.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
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-

Ənənəvi istehsalçılar;
Ənənəvi dükanlar;
Lahıc misgərlik məmulatlarının istehsalçıları;
Basqal ipək sənətkarlığı istehsalçıları;
Xalça istehsalçıları;
İvanovka ənənəvi qida istehsalçıları;
Ənənəvi arıçılar;
Yerli şərab istehsalçıları;

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
- 17) Trentino keyfiyyət nişanı (Trentino, İtaliya);
- 14) VinNatur (Avropa);
- 15) Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino (Pyemont, İtaliya);
Nəticə göstəriciləri:
- Çoxlu sayda istehsalçıların və bələdçilərin cəlb edilməsi;
- Ticarət nişanına çoxlu sayda mədəni institutların cəlb edilməsi;
- Ticarət nişanı çərçivəsində çoxlu sayda məhsulların və xidmətlərin təklif edilməsi;
- Ticarət nişanına aid olan məhsulların satışının artırılması;
5.2.2.2 Ərazinin ümumi kommunikasiya ticarət nişanının yaradılması

Məqsəd:
Məhsul və xidmətlər kimi, ərazilərin də həmçinin daha böyük və müxtəlif bazarda rəqabətin obyekti
(və subyekti) olduğu müşahidə edilmişdir. Ərazinin məhsulları və bütün cazibədarlığı ilə birgə
görünüşünü də təşviq etmək üçün marketinq strategiyalarından istifadə etməklə, İsmayıllı regionu
üçün yerin ticarət nişanının yaradılması beləliklə də bütün ərazinin turistik yerləşməsini
gücləndirmək üçün lazımlı vasitə ola bilər. Odur ki, beynəlxalq bazarlara təklif etmək üçün yeni bir
turizm məhsulunu yaratmaq məqsədilə, İsmayıllı nişanının ümumi ticarət nişanını tamamlaması təklif
edilir.
Hal-hazırda, “İsmayıllıya Get” (“Go to Ismayilli”) brendi bu ərazinin həqiqi mahiyyəti və qonaqlara
nə təklif edə biləcəyi barədə məlumat bildirməkdə olduqca zəif təsir bağışlayır və buna görə də ticarət
nişanı barədə ismarıcı vurğulamaq və ya tamamlamaq və ərazi tərəfindən təklif edilən orijinal yerlərin
kəşf ediləcəyini və təcrübədə yaşanacağını söz vermək lazımdır (məsələn, “Kəşflər Diyarı İsmayılla
Get”). Bu fakt xidmətlərin mövcud olmaması ilə yanaşı (və ya bəzi hallarda yaşayış yerlərinin
əlçatanlığına dair marketinqin olmaması ilə bağlı ola bilər) ekskursiyaçıları və turistləri cəlb etmək
üçün mənfi bir cəhətdir. Odur ki, bu brend potensial qonağa onu gözləyən bütün təcrübələr təklif
olunan xidmət səviyyələri (marşrutlar, yerləşdirmə, yemək, hadisələr...) barədə məlumat təmin edə
bilməsi üçün yenilənməlidir.
Bu tədbir İsmayıllının bir mədəniyyət turizmi məkanı kimi imicinin müəyyənləşdirilməsinə və
müvafiq şəkildə təmsil olunmasına yönəlib. Bu görüntü aydın, lakin cəlbedici olmalıdır, bu yalnız
ərazidən kənarda məlumat yaymalı deyil, eyni zamanda turistlərdə məhz İsmayıllıya gəlmək üçün
maraq yaratmalıdır. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi müxtəlif mövzular üzrə tətbiqi üçün uyğun olan
bir sıra versiyaları təmin edəcək ixtisaslaşmış beynəlxalq şirkətə həvalə edilməlidir.
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Bu tədbir ümumi ticarət nişanının işlənib hazırlanması ilə paralel və ciddi şəkildə koordinasiya
edilməklə planlaşdırılmalıdır.
Azərbaycanın tarixi kəndləri üçün ehtimal edilən kommunikasiya brendi
Kommunikasiya brendinə tamamlayıcı əlavə olaraq tətbiq oluna biləcək bir meyl (ya da ayrıca bir
tədbir), bütün ölkənin tarixi kəndlərinə xüsusilə həsr olunacaq və dövlət qurumları tərəfindən
qurulacaq və idarə olunacaq bir brendin yaradılmasıdır (məsələn, “Azərbaycan xəzinələri” və ya
“Həqiqi Azərbaycan Kəndləri”). Azərbaycanda tarixi kəndlərin orijinallığı əslində mədəni turizmin
təbliğ edilməsi baxımından ən maraqlı xüsusiyyətlərdən biridir. Pilot işi kimi İsmayıllı İdarəsindən
başlayaraq, ən maraqlı tarixi yerləri (məsələn, tarixi qrupların bütövlüyünə, yerli irsin mövcudluğuna,
yerli materialların istifadəsinə, ənənəvi texnikaların istifadəsinə və s. istinad edərək) inkişaf etdirmək
və iqtisadi dəyərini artırmaq məqsədilə brendin yaradılması görünüşün yaxşı olmasını təmin etməyə,
ehtiyatları səfərbər etməyə və sərmayə qoyuluşunu cəlb etməyə təsir edə bilər.
Bu brend xüsusilə aşağıdakı sahələrdə səmərəli ola bilərdi:
✓ ən çox qorunan və orijinal olan tarixi kənd və qəsəbələr barədə daha geniş ictimaiyyətə
xəbər verilməsi;
✓ milli səviyyədə konservasiya sahəsində potensialın gücləndirilməsi;
✓ bütün ölkədə konservasiya təcrübələrində keyfiyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində
əməkdaşlıq;
✓ tarixi mühitlərdə fəaliyyət göstərmələri üçün texniki imkanlarını genişləndirmək məqsədilə
özəl şirkətlərə stimul verilməsi;
✓ yerin mədəni təklifini və onun qavrayışını yaxşılaşdırmaq potensialına əsaslanaraq,
qonaqların seçimlərinə və üstünliklərinə əhəmiyyət verərək, yerlərin tanıtımının və
cəlbediciliyinin artırılması ilə birgə mədəni turizmin cəlbedicisi kimi fəaliyyət göstərməsi;
✓ YUNESKO-nun dünya irs siyahısına daxil edilməsi üçün ilkin milli siyahıya daxil edilmiş
ərazilər üçün mədəniyyət proseslərinin həyata keçirilməsi;
✓ yerlərin tərk edilməsinə qarşı çıxan və ərazilərin canlandırılmasına yönəlmiş olan
siyasətlərin dəstəklənməsi.
YUNESKO proqramlarına daxil edilməsi mümkün yeni nominasiyalar
Əraziləri YUNESKO-ya növbəti nominasiyalar kimi irəli sürmək üçün ərazinin ümumi dəyərini,
imicini və hiss edilən dəyərini araşdırmaq lazımdır. Gələcəkdə YUNESKO-ya namizəd qismində
irəli sürüləcək ərazilər:
-

Sovet dövründən qalmış son kolxoz təsərrüfatı nümunəsi kimi İvanovkanın Qeyri-Maddi
Dünya İrsi Siyahısına namizədliyi;
Şahdağ Milli Parkında İnsan və Biosfer proqramı ətrafında olan bütün sahənin YUNESKOnun Biosfer Qoruğu olması üçün irəli sürülməsi. Hazırda Azərbaycanın YUNESKO
siyahılarında olan Biosfer Qoruqları yoxdur;
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Həyata keçiriləcək tədbirlər:
•
maraq hədəfinin qarşılanması üçün İsmayıllının imicini müəyyənləşdirmək (bax: hissə 5.4);
•
brendin dizaynını hazırlamaq;
•
brendi istifadə etmək üçün operatorları və real imkanları müəyyənləşdirmək;
•
brendin istifadəsini tətbiq etmək üçün kampaniya aparmaq;
•
İsmayıllı İdarəsini pilot region kimi istifadə edərək, Azərbaycanın ən orijinal kəndlərini
işıqlandıran bir brendin yaradılması imkanını araşdırmaq;
•
YUNESKO-ya namizəd qismində irəli sürülə biləcək növbəti nominasiyalar üçün imkanları
araşdırmaq (məsələn, Qeyri-Maddi Mədəni İrs, İnsan və Biosfer, Yaradıcı Şəhərlər);
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ ərazinin imicini və inkişafını təşviq etmək;
✓ İsmayıllı İdarəsinin mədəni imicini artırmaq;
✓ bölgənin beynəlxalq nüfuzunu qurmaq;
✓ yerli əhalinin şəxsiyyət və qürur duyğusunu gücləndirmək;
✓ ərazinin görkəmli mədəni irsinə baxışı təmin etmək;
✓ bölgəyə xarici turistlərin cəlb olunmasını artırmaq;
✓ ölkədəki qorumanın ən yaxşı təcrübələrini yerli iqtisadi və sahibkarlıq inkişaf imkanları ilə
birləşdirmək;
Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
Tədbirin ölkənin əraziləri tərəfindən təklif edilən mövcud mədəni turizm təklifini tamamlayacağı
gözlənilir, ölkənin mədəni irsinə yaxşı tanıtım təmin edəcəyi və mədəni turizmin cəlbediciliyini milli
səviyyədə artırması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, bu vasitə Azərbaycanda tarixi yerlərin
qorunmasına dair hökumət siyasətini həyata keçirməyə təsir edəcək. Uzunmüddətli perspektivdə, bu
tədbir ölkədə turist nüfuzunun və turistik biznesin əhəmiyyətli dərəcədə artımına kömək edə bilər.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
- İsmayıllı İdarəsi;
- Qəbələ rayonu;
- İsmayıllı rayonu;
- Şamaxı rayonu;
- Ağsu rayonu;
- Qobustan rayonu;
Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
- 17) Trentino keyfiyyət nişanı (Trentino, İtaliya);
- 18) Tu, Langhe və Roero (Pyemonte, İtaliya);
- 6) Bandiere Arancioni (İtaliya);
- 7) Borghi più belli d’Italia (İtaliya);
- 25) Borghi autentici d’Italia (İtaliya);
Nəticə göstəriciləri:
- brendin təbliğat kampaniyalarında və materiallarında istifadə edilməsi;
- brendin festivallarda və mədəni tədbirlərdə istifadə edilməsi;
- brendin məhsul və xidmətlərin nişanlanmasında istifadə edilməsi;
- turistlər üçün təlimatlarda, tur bələdçilərinin kataloqlarında kotirovkaların sayı;
- media üzrə kotirovkaların sayı (qəzetlər, veb-səhifələr, televiziya);
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-

sosial mediada kotirovkaların sayı;

5.2.2.3 Bölgənin qiymətləndirilməsi üçün festival, folklor, yerli kulinariya və açıq havada tədbirlər kimi
mədəni tədbirləri təkmilləşdirməklə bölgəni dinamikləşdirmək üçün atılan addımlar

Məqsəd:
Bu tədbirin məqsədi bölgənin yaxşı görünüşünü təmin etmək və cəlbediciliyini təşviq etmək üçün
nəzərdə tutulan tədbirlərin əlaqəli bir təqvimi vasitəsilə bütün bölgə üçün dinamikləşdirmə
strategiyasını təklif etməkdir. Mədəni tədbirlər, konsertlər, teatr, açıq havada keçirilən tədbirlər,
kulinariya festivalları, aşpazlıq turları, idman, istirahət və açıq havada tədbirlər də daxil olmaqla
bütün tədbirlər, İdarənin müxtəlif ərazilərində və xüsusilə də əsas maraq yerləri (4.1) kimi tanınan
məkanlarda yaxud xoş landşaft ərazilərdə baş tutmalıdır. Təklifi dinamikləşdirmək və həm xarici
qonaqların və həm də yerli turistlərin maraqlarını cəlb etmək məqsədilə, mədəni ərazilərdə və maraq
yerlərində hekayə danışılması və təhsil fəaliyyəti (Qala Qoruğu ərazisində tətbiq edildiyi kimi
insanların ifa sənətinə, sənətkarlığa, yemək hazırlanmasına və s. cəlb edilməsi) təşviq edilə bilər.
Bunlar İsmayıllının kommunikasiya brendi çərçivəsində və məhsulların iqtisadi dəyərinin artırılması
üçün ümumi ticarət nişanının bir hissəsi kimi təşviq edilməlidir. Mədəniyyət Klubları müxtəlif növ
tədbirlər barədə məlumatların təşkili və yayılması üçün vasitə kimi çıxış edə bilər.

Həyata keçiriləcək tədbirlər:
•
irsi, “mövzu” yaxud “ssenari” kimi istifadə edən tədbirlər təşkil etmək;
•
mövcud mədəni təklifi koordinasiya etmək və ənənəvi yemək, musiqi, rəqs, sənətkarlıq
sahələrinə həsr edilmiş inteqrasiyalı tədbirlər təqvimi təyin etmək;
•
yeni beynəlxalq hədəfli festivallar planlaşdırmaq (məs.: kulinariya yemək festivalı: yerli
reseptləri yenidən hazırlamaları üçün beynəlxalq nüfuzlu aşpazların dəvət edilməsi);
•
rayonun təbii ərazilərindəki yollarda idman yarışları təşkil etmək;
•
yerli icmaları cəlb etməklə, mədəni ərazilərdə hekayə danışılmasını təkmilləşdirmək və
təhsil fəaliyyəti təklif etmək (məs.: ənənəvi sənətkarlıq nümunələrinin, milli geyimlərin
hazırlanması, yemək bişirilməsi);
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ ərazinin cəlbediciliyini artırmaq;
✓ insanların diqqətini əraziyə yönəltmək;
✓ tələbi motivasiya etmək, mədəni fəaliyyət və irs yerləri üçün yeni auditoriyanı cəlb etmək;
✓ əraziyə qonaqların axınını artırmaq;
✓ ərazidə orta hesabla qalma müddətini artırmaq;
✓ media təsirinə malik olmaq
Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
Ərazinin mədəni təkliflərinin dinamikası beynəlxalq təcrübəyə malik olan turistlər üçün ölkə
səviyyəsində cazibədar ola bilər.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
- qorunan ərazilər;
- təbii baxımdan dəyərli ərazilər;
- irs əraziləri;
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-

tarixi kəndlər;
Qəbələ şəhəri;
İsmayıllı şəhəri;
Şamaxı şəhəri;
Ağsu şəhəri;
Qobustan şəhəri;

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
- 24) Nuovi Mondi Festivalı (İtaliya);
- 22) Obidos yaradıcılıq şəhəri (Portuqaliya);
Nəticə göstəriciləri:
- Çoxlu sayda festival və tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- Festival və tədbirlərdə çoxlu sayda insanların iştirak etməsi;
- Çoxlu sayda yeni təşəbbüslərin planlaşdırılması;
5.2.2.4 “Qafqaz, sahildən sahilə” və “Qafqaz paytaxtları: Bakı və Tbilisi” mədəni təklifinin
təkmilləşdirilməsi

Məqsəd:
Bakı ilə Gürcüstan sərhədləri arasında turistik dəhlizin reallaşması çərçivəsində, ərazidən keçib gedən
insan axınlarından bölgəyə gələn yüksək ziyarət potensialının iqtisadi dəyərinin artırılması. Xüsusilə,
bu potensial məxsusi olaraq beynəlxalq qonaqlara yönəlmiş yeni bir turizm məhsulunun tərifi ilə
effektiv şəkildə ələ keçirilə bilər. Gürcüstandan Azərbaycana keçid marşrutu/turunun (“Qafqaz,
sahildən sahilə” və ya “Qafqaz paytaxtları”) planlaşdırılması beynəlxalq hədəflərin cəlb edilməsi
baxımından müvafiq bir dəyər əlavə edə bilər və qonaqların bölgədə gecə qalması üçün yeni imkanlar
aça bilər. Mədəniyyət marşrutlarının beynəlxalq nümunələri göstərir ki, bu turistik məhsullar
axınların təkmilləşdirilməsi sayəsində yerli əhali üçün müvafiq faydalar yarada bilər. Bu fəaliyyət
hədəf turları, ekskursiyalar, düşərgələr və əyləncələrin təşkil edilməsilə yerli səviyyədə təkliflə
tamamlanmalıdır.
Bu məqsəd 5.3. saylı paraqrafda təsvir olunmuş tematik marşrutlar ilə də inteqrasiya olunmalıdır.

Həyata keçiriləcək tədbirlər:
• trans-sərhəd razılaşmasının əldə edilməsi;
• beynəlxalq ziyarətçilərə yönəlmiş yeni turizm məhsullarının planlaşdırılması: “Qafqaz, sahildən
sahilə” (Qara Dəniz sahilindəki Batumidən (Gürcüstan) Bakıya qədər (Xəzər Dənizi) və “Qafqaz
paytaxtları” Tbilisidən Bakıya, yerli mədəniyyətləri və adətləri (musiqi, sənətkarlıq, yemək, yerli
sakinlərlə görüş) təcrübədə yaşamaq və yol boyunca qonaq evlərində qonaqçılıq təmin etmək;
• Azərbaycan və Gürcüstandakı tur bələdçiləri ilə razılaşmalar imzalamaq;
• müxtəlif hədəfli qonaqlara təklif olunan tur və xidmətlərin təfərrüatlarını müəyyənləşdirmək;
• marşrut boyunca turları təşviq etmək üçün müxtəlif tədbirlərin təqvimini müəyyənləşdirmək;
• marşrut boyunca təklif olunan mal və xidmətləri təşkil və koordinasiya etmək (məsələn, Infopoint
və satış nöqtələri);
• digər ölkələrdəki beynəlxalq media və tur bələdçiləri vasitəsilə turları təşviq etmək;
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• yerli səviyyədə turlar, ekskursiyalar, düşərgələr təşkil etmək.
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ qonaqların əraziyə axınını artırmaq;
✓ ərazinin cəlbediciliyini artırmaq;
✓ insanların diqqətini əraziyə cəlb etmək;
✓ mədəniyyət fəaliyyətləri və irs yerləri üçün yeni mümkün auditoriyanı qarşılamaq;
✓ ərazidə orta hesabla qalma müddətini artırmaq;
Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
Turist dəhlizi boyunca bu tur təklifinin həyata keçirilməsi ölkəyə yeni beynəlxalq turist axınlarını
cəlb etmək məqsədilə ölkənin potensialına təsir göstərə bilər və beləliklə turizm sənayesinin ölkənin
yerli istehsalatın artırılmasına təsirini artıra bilər.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
Turist dəhlizi boyunca ərazinin əsas maraqlı yerlərinin hamısı.
Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
21) Danube slow food kulinariya Kruizi (Serbiya);
23) Napoleon Mədəniyyət Yolu (Fransa);
Avropa Şurasının təşkil etdiyi mədəni marşrutlar (bax par. 3.1);
Nəticə görstəriciləri:
- turun yaradılması;
- marşrut üzrə xidmətlər təklif edən çoxlu sayda istehsalçılar və institutlar;
- marşrutu təşviq etmək üçün hazırlanmış çoxlu sayda materiallar;
- kütləvi informasiya vasitələrində çoxlu sayda iştirak;
- marşrut boyunca təşkil olunan çoxlu sayda xüsusi tədbirlər;

5.2.3 Kommunikasiya və bilik-bacarıqların artırılması

Kommunikasiya və bilik-bacarıqların artırılması iqtisadi dəyərin artırılması ilə bağlı ümumi
prosesinin çox vacib elementləridir və onun başlanğıcı və inkişafı üçün ən uyğun şəraiti yaradırlar.
Regionun inteqrasiya edilmiş səmərəli idarəetməsini dəstəkləmək məqsədilə kommunikasiya və
bilik-bacarıqların artırılması üçün müəyyən edilmiş əsas tədbirlər aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər:
5.2.3.1 Turistik materialların hazırlanması

Məqsəd:
Bu tədbirin məqsədi İsmayıllı bölgəsinə gələn yerli və xarici qonaqlar üçün turist təlimatlarının
mövcudluğu ilə bağlı boşluğu doldurmaqdır. Bu müxtəlif maraqlı hədəflərə əsasən, yerli və milli
televiziya, radio, qəzet və ictimai media də daxil olmaqla, müxtəlif kanallar vasitəsilə marketinq və
təşviqat məqsədilə təlimatlar, broşuralar, xəritələr, videolar və sənədli filmlər kimi bir sıra turistik
materialların həyata keçirilməsini təklif edir.
Sosial medianın iştirakı ziyarətçiləri, xüsusilə gənc yaş kateqoriyasından olan ziyarətçiləri cəlb etmək
üçün təklif edilə bilər.
Media vasitəsilə diqqəti və ziyarətçiləri cəlb etmək üçün son dərəcə effektiv ola biləcək növbəti bir
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addım İsmayıllıda dünyaya gəlmiş yaxud rayon ilə əlaqəli məşhur şəxslərə dair, məsələn, idman, şoubiznes, ifa sənəti, televiziya, kino, sahələrində mövcud müasir şəxsiyyətlərə dair məlumatın, təşviqat
kampaniyasında istifadəsi ola bilər. Belə adlar arasında Şamaxı Muğam (xalq musiqisi); Alim
Qasımov, Mələkxanım Əyyubova, Elnarə Abdullayeva, Sevda Ələkbərzadə, Nazpəri Dostəliyeva
(ifaçılar); Novruz Aslan (mahnı bəstəkarı); Baba Vəziroğlu, Musa Yaqub (şairlər); Bəhram
Bağırzadə, Rasim Balayev (aktyorlar); Ayaz Mirzəyev (televiziya jurnalisti) kimilərini sadalamaq
olar. Öz orijinal tarixləri barədə danışan yerli insanlar da media kampaniyalarına cəlb ediləcəklər.
Həyata keçiriləcək tədbirlər:
• Azərbaycanın iç regionları barədə turistik bələdçi təlimatını hazırlamaq;
• təlimatı beynəlxalq kanallar vasitəsilə yaymaq;
• İsmayıllı rayonu barədə turistik materialları (çap, veb, sosial media, ...) həyata keçirmək;
• Bakıda və ölkədə keçirilən böyük festival və ya tədbirlərdə (məsələn, İpək Yolu Festivalı,
Novruz Festivalı və s.) məlumat kampaniyalarını təşviq etmək;
• Bakının əsas mədəniyyət obyektlərində və qurumlarında, eləcə də yaşayış komplekslərində
məlumat materialını təşviq etmək;
• təşviqat kampaniyalarına məşhur şəxsləri cəlb etmək;
• ənənəvi yeməklərin hazırlanması və restoranlar, sənətkarlıq (mis, ipək, xalça, ...), ənənəvi
musiqi sənəti barədə videolar çəkib hazırlamaq;
• medianın turistik nüfuzunu mütəmadi olaraq izləmək (məsələn, Tripadvisor; Youtube,
Facebook);
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ İsmayıllı mədəni tədbirləri və turizm təcrübəsi barədə istehlakçıların məlumatlandırılmasını
artırmaq;
✓ ərazinin görünüşünü yaxşılaşdırmaq;
✓ potensial ziyarətçilərin informasiya imkanlarını yaxşılaşdırmaq;
✓ yerli əhalinin maarifləndirilməsini və yerli mədəni dəyərlərə və potensiala olan töhvəsini
artırmaq.
Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
İsmayıllı haqqında beynəlxalq ziyarətçilərə yönəldilmış məlumatların artırılması əsasən Bakıda
cəmlənmiş mövcud mədəni turizm təklifini tamamlayaraq ölkənin ümumi cəlbediciliyinin
artırılmasına imkan yarada bilər.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
- Bütün idarə;
- Seçilmiş mədəniyyət klubları;
- Beynəlxalq tur bələdçiləri;
- Yerli tur bələdçiləri;
- Əsas maraqlı yerlər;
- Televiziya və radio
Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
3) Dolomitlər Fondu

Nəticə göstəriciləri:
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-

İsmayıllı haqqında tanıtım materiallarının Azərbaycanın bütün turizm informasiya
ofislərində mövcud olması;
Çoxlu sayda təlimatların və digər materialların olması;
Bələdçilər və tur şirkətləri tərəfindən təklif edilən çoxlu sayda turlar;
Turist təlimatlarında, tur şirkətlərinin kataloqlarında çoxlu sayda məlumatlar;
Elektron səhifələrdə çoxlu sayda məlumatlar.

5.2.3.2 Təbliğat və turizm xidmətləri üçün elektron portalın yaradılması (e-ticarət xidmətləri daxil olmaqla)

Məqsəd:
Bu tədbir ərazinin, onun mədəni fəaliyyətinin və tədbirlənini təşviqi, yerli məhsullarının (kulinariya
və sənətkarlıq) və turizm xidmətlərinin ticarəti (e-ticarət) üçün internet portalının yaradılmasını təklif
edir. Platforma daxili və xüsusilə beynəlxalq bazarlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu, yerli
istehsalçılar və beynəlxalq distribütorlar üçün istinad mənbəyi, həmçinin müxtəlif yerli iqtisadi
operatorlar arasında əməkdaşlığı gücləndirmək üçün bir vasitə olacaqdır.
Həyata keçiriləcək tədbirlər:
• “İsmayıllıya get” portalını (www.gotoismailli.az ) yoxlamaq və təkmilləşdirmək (məsələn, bütün
bölmələrin ingilis dilində tərcümə edilməsi) və nəticədə mədəniyyət və turizm üzrə milli portal ilə
koordinasiya edilən yeni bir portalı həyata keçirmək;
• portalın bölmələrində ərazinin maraqlı yerləri, ərazinin əlçatanlığı, əlaqə məlumatları,
mehmanxana rezervasiya sistemi, turistik xidmətlərin rezervasiya sistemləri, məhsulların
satılmasına (elektron ticarətə) dair məlumatları daxil etmək;
• portalda nəzərdə tutulan bütün mədəni tədbirlərin, festivalların bir təqvimi olmalıdır və müntəzəm
şəkildə yenilənməlidir.
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ elektron portal yaratmaq;
✓ qonaqlar üçün xidmətlərin sayını artırmaq;
✓ müştərilərin sayını artırmaq
Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
Bu tədbir mədəniyyət və turizm üzrə milli portal ilə ciddi şəkildə inteqrasiya olunmalıdır və ölkənin
beynəlxalq səviyyədə turizm cəlbediciliyinin artırılması üçün müvafiq amil ola bilər.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi;
Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
-

2) Lombardiya (İtaliya);
1) Val Kamonika (İtaliya):
18) Tu, Langhe e Roero (İtaliya);

Nəticə göstəriciləri:
- elektron platformanın yaradılması;
- elektron platformanın mütəmadi yenilənməsi;
- portalın hamı üçün əlçatanlığının artırılması;
- portalın, media və marketinq kampaniyalarında mövcud olması.
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5.2.3.3 Mədəniyyət və turizm sektorunda çalışan turizm operatorları üçün bilik-bacarıqların artırılması
proqramının hazırlanması

Məqsəd:
Bu tədbir qonaqlama sektorunda, kulinariya istehsalında, turist xidmətlərində, mədəni peşə
sahələrində yerli iştirakçıların bilik-bacarıqlarını gücləndirməyi, mədəni irsin idarəedilməsi və
mədəni iqtisadiyyat üzrə çalışan yerli və beynəlxalq universitetlərlə əməkdaşlıq şəraitində inkişaf
etdirməyi nəzərdə tutur. Yerli və beynəlxalq universitetlərlə müqavilə bu tədbiri həyata keçirmək
üçün bir fürsət ola bilər.
Lazımi əsas peşəkar şəxslər və təlimlər 5.6 saylı fəsildə (İş yerlərinin yaradılması) təqdim olunub.
Həyata keçiriləcək tədbirlər:
• ərazinin turizm operatorlarına təminat vermək və potensialın qurulması sessiyalarında istifadə
etmək üçün keyfiyyəti standart yaşayış üçün təlimat kimi məlumat dəsti hazırlamaq;
• İsmayıllıda fəaliyyət göstərən mədəniyyət və turizm sektorundakı peşəkarlara və iqtisadi
fəaliyyətlərə yönəlmiş xüsusi peşə və peşə təlim kurslarını planlaşdırmaq;
• dövri təlim təqvimini müəyyənləşdirmək;
• kursları, maraqlanan müxtəlif subyektlər arasında təbliğ etmək və onların iştirakını təşviq etmək;
• beynəlxalq təlim düşərgələrini təşviq etmək (digər ölkələrə səfər etmək);
• Erasmus proqramlarını tətbiq etmək;
• Bakı Universitetində turizm, yaradıcı turizm, mədəniyyətin inkişafı təcrübəsinə həsr olunmuş
YUNESKO Kafedrasını yaratmaq;
Gözlənilən əsas nəticələr:
✓ turizm və mədəniyyət operatorlarına yönəlmiş xüsusi kurslar yaratmaq;
✓ mədəniyyət və turizm sektorlarında peşəkar və iqtisadi fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi üçün
təkmilləşdirilmiş imkanlar;
✓ mədəniyyət və dəyərlərini, inkişaf vasitəsi kimi düzgün və səmərəli idarə etmək məqsədilə
cəmiyyətin diqqətini onlara doğru stimullaşdırmaq;
✓ administratorları və operatorları inkişaf mənbəyi kimi mədəniyyətin düzgün idarə
edilməsinə yönəltmək;
✓ mədəniyyətlə bağlı yeni təşəbbüsləri və yaradıcı yanaşmaları stimullaşdırmaq
Ölkə səviyyəsində gözlənilən təsirlər:
Bu tədbirin ölkə səviyyəsində mədəniyyət resurslarının idarə edilməsi üzrə yeniliyin tətbiq edilməsi
və tədricən müasirləşdirmə prosesinin mədəni inkişafa yönəldilməsi məqsədilə inkişaf etdirilməsi
üçün resurslar olaraq müşayiət edilməsi və müxtəlif iqtisadi sektorlar arasında əlaqələri
gücləndirməsi nəzərdə tutulur.
Maraq hədəfi olan əsas ərazilər/sahələr:
- İsmayıllı İdarəsi;
- Qəbələ rayonu;
- İsmayıllı rayonu;
- Şamaxı rayonu;
- Ağsu rayonu;
- Qobustan rayonu;
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-

Seçilmiş Mədəniyyət Klubları;

Yaxşı təcrübələr/istinadlar (5.4 saylı Hissəyə istinad):
- 12) Qorunan Ərazilərdə Davamlı Turizm üçün Avropa Xartiyası (EUROPARC);
- 11) Şirin Dağlar - Dolci Montagne (Şimali İtaliya);
Nəticə göstəriciləri:
- çoxlu sayda kursların həyata keçirilməsi;
- təlim fəaliyyəti üçün dəvət olunmuş çoxlu sayda mütəxəssislər;
- həyata keçirilmiş çoxlu sayda məlumat dəstləri;
- paylanılmış çoxlu sayda məlumat dəstləri;
- çoxlu sayda beynəlxalq təlim səfərləri;
- kurslarda iştirak edən çoxlu sayda şəxslər və institutlar / şirkətlər;
- Bakı Universitetində Yunesko Kafedrasının yaradılması və fəaliyyəti.

5.3 Mümkün Mədəni marşrutlar və tematik marşrutlar
Turistik təklifin vacibliyini nəzərə alaraq bu fəsildə rayonda təşkil oluna biləcək müxtəlif tematik
marşrutların müəyyən edilməsinə xüsusi diqqət ayrılmışdır.
Əvvəlki fəsildən göründüyü kimi, İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsində turizmin
inkişafı məhdud sayda olan əsas istiqamətlərə yönəlib, bu isə daha qeyri-adi ərazilərin kəşf edilməsini
məhdudlaşdırır. Bütün rayonun maraqlı yerlərinin və fəaliyyətlərinin birləşdirilmiş turistik marşrut
şəbəkəsinə inteqrasiyası icmalar arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlığı stimullaşdırar və turizm
sənayesinin inkişafı üçün vasitə kimi çıxış edə bilər. Xüsusilə, “Mədəniyyət marşrutlarının”
qurulması turizm dəyər zəncirinin və onunla əlaqəli sektorların faydalarını yayarkən, ziyarətçilərə
daha çox qiymətli təcrübə təklif edərək turizmin dinamizmini artırmaq üçün yaxşı bir fürsət kimi
görünür.
Həm tarixi və həm də mövzu baxımından, İsmayıllı ərazisindən üç beynəlxalq “Mədəniyyət
marşrutu” keçir: YUNESKO tərəfindən təşviq edilən İpək Yolu, Avropa Şurası tərəfindən
dəstəklənən “Iter Vitis” və “Tarixi Termal Şəhərlərin Avropa Marşrutu” (bax 3.1-3). Onlayn
platforma və elektron səhifələrə baxsaq, təhlil edilən regionun yalnız üç “maraq mərkəzi”nin qeyd
olunduğunu və bunların hamısınin İpək yoluna aid olduğunu görərik: Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı
və İpək Yolu üzərində yerləşən əsas şəhərlərdən biri olan Şamaxı, hər ikisi qədim sənətkarlıq
ənənələrinin əmanətçisi olan Basqal və Lahıc kəndləri.
Regionun imicini bir bütün olaraq canlandırmaq və həmçinin qeyri-adi və ya uzaq ərazilərdə də
turizm sektoruna (xüsusilə ekoturizm və cəmiyyətə əsaslanan turizm) yeni fürsətlər vermək üçün yeni
tematik marşrutların yaradılması, müstəqil olaraq ziyarətçilərin diqqətini cəlb etmək potensialına
malik olmayan digər təbii və mədəni mənbələrə də diqqətin cəlb edilməsi üçün vəsaitlərdir.
BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) məlumatına əsasən, turizm inkişafının
davamlı bir formasını təmin etmək üçün aşağıdakı addımlar təklif olunur:
•
•
•

ekoloji resursların optimal istifadəsi, mühüm ekosistemlərin qorunması və bioloji
müxtəlifliyin qorunmasına yardım etmək;
sosial-mədəni orijinallığa hörmət, inşa edilmiş və yaşayan mədəni irsin qorunması və
mədəniyyətlərarası anlaşma və tolerantlığa kömək etmək;
sabit əmək haqqı və gəlir əldə etmək imkanları, sosial xidmətlər və yoxsulluğun azaldılması
daxil olmaqla bütün ictimaiyyətin maraqlı tərəflərinə düzgün şəkildə bölüşdürülmüş
uzunmüddətli sosial-iqtisadi səmərələri təmin etmək
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5.2.1 İpək Yolu

Nümunə kimi üç marşrut təklif olunur: “Alban çobanlarının-döyüşçülərinin izləri ilə”; “İpək Yolu
boyunca şəhərlər və sənətkarlıq ənənələri”; “Dağ qalaları”. Bütün bunlar, faktiki tarixi məlumatlara
əsaslanır və başqa təbii və mədəni resurslarla görkəmli yerləri birləşdirir. İdarənin bütün beş
rayonunda marşrutlar inkişaf etdirilir:

----Alban çobanlarının-döyüşçülərinin izləri ilə
----Qızıl Dövr: İpək Yolu boyunca şəhərlər və sənətkarlıq ənənələri
----Dağ Qalaları
5.2.1.1. Alban çobanlarının-döyüşçülərinin izləri ilə

•

Mədəni İstinad Yolu: İpək Yolu

•

Mövzu: Qafqaz Albaniyası Azərbaycan ərazisində ilk dövlət quruluşu forması olmuşdur. Belə
güman edilir ki, Alban tayfalarının birləşməsi e.ə. 4-cü əsrin sonları və 3-cü əsrin əvvəllərində
baş vermişdir. Coğrafiyaçı Strabon Albanları həvəsli ovçu, əkinçilik haqqında çox az şey
bilən, puldan istifadə etməyən və natural ticarət növü ilə (barter) məşğul olan yarı köçəri
çobanlar kimi təsvir etmişdir. Onlar bir padşaha tabe olsalar da, iyirmi altı dil və ya dialektdə
danışırdılar (Coğrafiya 11.4). Qəbələ (Kabalaka) Qafqaz Albaniyasının ilk paytaxtı olmuşdur.
Çuxur kəndi yaxınlığında aparılmış qazıntılar göstərir ki, e.ə. 4-3-cü əsrlərdən 18-ci əsrə qədər
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Qəbələ inkişaf etmiş ticarəti və ixtisaslaşdırılmış sənətkarlıq sahələri olan əsas şəhərlərdən
biri olmuşdur.
•

•

Marşrut: Qəbələ - Çuxur Qəbələ (Qəbələ Tarix-Mədəniyət Qoruğu) - Nic

Tarixi maraq yerləri: Qəbələ Tarix-Mədəniyət Qoruğu (Qəbələnin Çuxur kəndi); Udi etnik
qrupunun adətləri, dilləri, maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələri (Nic kəndi).

• Təbii və Mədəni Mənbələr:
Marşrut
Təbii
dayanacaqları Landşaft
1 Qəbələ Şəhəri Şəhər tipli

Maddi
Mədəni İrs

Qeyri-maddi
Mədəni İrs
Novruz
Bayramının
qeyd edilməsi;
Xalçaçılıq
sənəti;
Azərbaycan
Aşıq sənəti;
Azərbaycan
Muğam sənəti

Mədəniyyət
Klubu
Tarix və
Qəbələ plovu
Qəbələ Rayon
Etnoqrafiya
(düyü); şabalıdlı Mədəniyyət
Muzeyi; Qəbələ
dolma; Qəbələ
Mərkəzi
Arxeologiya
kəbabı (kiçik
Mərkəzi; İsmayıl
taxta tavalarda
QutqaşınlınınTarix bişirilir); dovğa;
və Ev Muzeyi;
üçqulaq
Qəbələ Rayon
(paxlava);
Heydər Əliyev
Qəbələ çörəyi
Mərkəzi; Qəbələ
(gil təndirdə
Dövlət Rəsm
bişirilir)
Qalereyası; Qəbələ Mürəbbə
Mərkəzi
(Cem/meyvə
Kitabxanası
konservası)
Təhsil

Qida və İaşə
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Qəbələnin
Çuxur kəndi

Kənd

Nic kəndi

Kənd

Qəbələ
TarixMədəniyət
Qoruğu
(Kabalaka,
Salbir
vəQala
arxeoloji
sahələri
Alban-Udi
Kilsələri
(Müqəddəs
Yeliseyin
Jotari
Kilsəsi,
Qyoy və
Bulum)
Nic Qalası

Qəbələ Çuxur
kəndinin
etnoqrafiya
evi

Udi etnik
qrupunun
adətləri, dilləri,
maddi və
mənəvi
mədəniyyət
nümunələri

Nic
qəsəbəsinin
Mədəni
yaradıcılıq evi

Yaloylutəpə
nekropolu

5.2.1.2. Qızıl Dövr: İpək Yolu boyunca şəhərlər və sənətkarlıq ənənələri

• Mədəni İstinad Yolu: İpək Yolu
•

•

Mövzu:Roma İmperiyasının böhranından sonra Albaniya Krallığı Sasanilərin təsiri altına
düşdü. Bu dövr eramızın 664-cü ildə ərəblərin işğalı ilə sona çatdı, sonra isə Azərbaycan
Xilafətin bir hissəsi oldu. Çox vacib məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, bu dövrdə
Qafqazın şimal hissəsində Xəzər əhalisinin təsiri olmuşdur. Bu fakt və Ərəb İmperiyasının
zəifləməsi halı Azərbaycan ərazisində müstəqil qurum olan Şirvanşahlar Dövlətinin
yaranmasına gətirib çıxardı ki, bu da Ərəb İmperiyasının qalıqlarını şimaldan gələn hücumlara
qarşı qorumanı nəzərdə tuturdu. Bu Dövlət 1538-ci ilə qədər davam etdi və Qafqazın Qızıl
Dövrünün zirvəsi hesab olunurdu. Bu dövrdə region İpək Yolu boyunca ticarətin mühüm bir
mərkəzi idi. Şirvan Dövlətinin ilk paytaxtı Şamaxı idi. 1192-ci ildə zəlzələ baş verdikdən sonra
I Axıstan Şirvanşahların mərkəzini Şamaxıdan Bakıya köçürdü.
Marşrut:
1. Qobustan - Nabur - Sundu - Xilmilli
2. Şamaxı- Böyük Xınıslı- Gülüstan qalası (yürüş)
3. Ağsu - Ülgüc (Orta əsrlər Ağsu Arxeoloji Kompleksi)
4. Şamaxı (yaxud İsmayıllı) - Basqal
5. Şamaxı (yaxud İsmayıllı) - Lahıc
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1

•

Tarixi maraq yerləri: Lahıc Tarix-Mədəniyyət Qoruğu; Basqal Tarix-Mədəniyyət Qoruğu;
Orta əsrlər Ağsu Arxeoloji Kompleksi.

•

Təbii və Mədəni Mənbələr:
Marşrut
Təbii
dayanacaqları Landşaft

Maddi Mədəni İrs

Qeyri-maddi
Mədəni İrs

Təhsil

Qobustan
şəhəri
(başlanğıc
nöqtəsi)

Şəhər tipli

Diri Baba Türbəsi;
Qobustan yaşayış
yeri (Şəhərin şimal
hissəsi)

Novruz
Bayramının qeyd
edilməsi;
Xalçaçılıq sənəti;
Azərbaycan Aşıq
sənəti;
Azərbaycan
Muğam sənəti

Qobustan
Rayonu Heydər
Əliyev
Mərkəzi;
Qobustan
Mərkəzi
Kitabxanası

Nabur kəndi

Kənd

Qala

Nabur Xalçaçılıq
sənəti

Qida və Mədəniyyət
İaşə
Klubu
Qobustan
Rayonu
Mədəniyyət
Mərkəzi
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2

3

4

5

Sundu kəndi

Kənd

Məscid və qədin
orta əsr
qəbirstanlığı (şəhər
mərkəzi); Qəzənfər
quyulu mağaraları
(bu mağaralar Orta
əsrlərdə yaşayış
üçün süni şəkildə
genişlənmiş təbii
qalereyaların və
mağaraların böyük
bir sistemini təşkil
edir)

Sundu
Kəndi
Mədəniyyət
Evi

Xilmilli kəndi

Kənd

Karvansaray

Xilmilli
Kəndi
Mədəniyyət
Evi

Ağsu şəhəri
(başlanğıc
nöqtəsi)

Şəhər tipli

Şeyx Dursun
türbəsi; Cavanşir
yaşayış yeri
(şəhərdən 3 km
şərqə doğru)

Ülgüc kəndi

Kənd

Orta əsrlər Ağsu
Arxeoloji
Kompleksi

Şamaxı şəhəri

Şəhər tipli

Qədim Şamaxı
qalıqları; Cümə
Məscidi;Şaxəndan
qəbiristanlığı;
Yeddigümbəz
qəbiristanlığı

Böyük Xınıslı
kəndi

Kənd

Gülüstan Qalası

Basqal

Kənd

Basqal TarixMədəniyyət
Qoruğu

Lahıc

Dağ kəndi

Lahıc TarixMədəniyyət
Qoruğu

Tarix və
Etnoqrafiya
Muzeyi; Ağsu
Rayonu Heydər
Əliyev
Mərkəzi; Ağsu
Mərkəzi
Kitabxanası

Ağsu
Rayonu
Mədəniyyət
Mərkəzi

Tarix və
Etnoqrafiya
Muzeyi; Ağsu
Rayonu Heydər
Əliyev
Mərkəzi; Sabir
Ev Muzeyi;
Şamaxı Dövlət
Rəsm
Qalereyası;
ŞamaxıMərkəzi
Kitabxanası

Şamaxı
Rayonu
Mədəniyyət
Mərkəzi

Kəlağayı sənəti və Basqal İpək
simvolizmi, qadın Muzeyi
ipək baş
örtüklərinin
hazırlanması və
geyilməsi
Tat dili və icması
Lahıcın mis
sənətkarlığı; xalça
və xalçaçılıq
sənəti

Lahıc Tarix və
Etnoqrafiya
Muzeyi

Basqal
qəsəbəsinin
Yaradıcılıq
Evi
Lahıc
Kəndinin
Sənətkarlıq
EVI
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5.2.1.3. Dağ Qalaları

•

Mədəni İstinad Yolu: İpək Yolu

•

Mövzu:Qədim Qafqazın cənub yamaclarında qədim tarixin mühitini qoruyan qədim qala və
gözətçi qüllələri qalıb. Əsasən müdafiə məqsədləri və ticarət yollarına nəzarət etmək üçün
tikilmiş bu komplekslər dağlıq ərazilərdə yerləşdirilib: dərin dərələr, sıdırım qayalar,
çöküntülər və yarğanlar. Hər bir kompleksin ətrafında gəzən tarixi və yerli əfsanələr, marşrutun
nağıla bənzər quruluşunu təmsil edir.

•

Marşrut:
1. Qəbələ - Həmzəli - Bum - Bum Qalası (yürüş)
2. Vəndam - Vəndam Qalası (yürüş) - Yeddi Gözəl Şəlaləsi
3. Xanəgah-İsmayıllı Qız Qalası (yürüş)
4. Talistan -Cavanşir Qalası(yürüş) - Qaranohur Gölü (yürüş)
5. Basqal - Fit Qalası (yürüş) - Sulut
6. Şamaxı - Məlhəm - Çuxuryurd- Gəleybuğurd- Gələdərəsi - Kexmadin - Gəleybuğurd
Qalası (yürüş)

•

Tarixi Maraq Yerləri:

•

Təbii və Mədəni Mənbələr:
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Marşrut
dayanacaqları
1 Məlhəm kəndi

Təbii Landşaft

Maddi Mədəni
İrs

Kənd

Çuxuryurd
kəndi

Kənd; Çuxuryurd
gölü; mineral su
bulağı (kənd
kənarında)

Gəleybuğurd
kəndi

Kənd

2 Sulut

Kənd

3 Talistan kəndi

Kənd

Vəndam kəndi Nohur Gölü;
Yeddi Gözəl
şəlaləsi

4 Xanəgah kəndi Kənd

5 Həmzəli kəndi Kənd
Bum kəndi

Kənd

Qəmərvan
kəndi

Dağ Landşaftı;
Çömçə Bulağı
(Qəmərvan termal
bulağı)

İki qardaş
kurqanı;
Kurqanlar
kompleksi;
Nekropol;
Çuxuryurd
yaşayış yeri
Gəleybuğurd
qalası
(Xəxməddin
kəndi)

Qeyri-maddi
Mədəni İrs

Təhsil

Qida və
İaşə

Mədəniyyət
Klubu

Tat dili və icması

Məlhəm
Kəndinin
Sənətkarlıq
Klubu

Rus etnik-dini
icması
Malakanlar

Çuxuryurd
Kənd Folklor
Evi

Fit Qalası;
Sulut qədim
yaşayış
məskəni
Cavanşir
Qalası;
Qoşabulaq

Talistan Kənd
Yaradıcılıq Evi

Vəndam
Qalası; Daşnir
qəsəbəsi
(kənddən 5 km
şimala doğru)
Qız Qalası
(Şahdağ Milli
Parkının
içərisində)
Şıxbaba Piri
Bum (yaxud
Gavur) Qalası;
Axıtəpə
qəsəbəsi

Həmzəli
halvaları
Bum Qəsəbəsi
Yaradıcılıq Evi

5.2.2 Şərab Marşrutu

•

Mədəni İstinad Yolu: Avropa Şurası Iter Vitis

•

Mövzu:Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İsmayıllı İdarəsinin rayonlarında beynəlxalq
səviyyədə qiymətləndirilən bir sıra əla növ şərablar istehsal olunur. Üzüm sortlarının geniş
çeşidi (Şamaxının Mədrəsə kimi yerli üzüm növləri də daxil olmaqla) və şərab, iqlim və torpaq
vəziyyətləri arasında mükəmməl tarazlaşdırılmış qarşılıqlı təsirin nəticəsidir. Gözəl təbiət
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mənzərələri, yerli folklor nümunələri və kulinariya təamları bu "şərab səyahətini" əsl mədəni
müalicəyə çevirir.
•

Marşrut: Üç marşrut Ağsu, İsmayıllı və Qəbələ rayonlarını formalaşdırır

Marşrut üzrə dayanacaqlar (sağdan):
1. Ağsu - Hacı Qədirli
2. İsmayıllı - İvanovka - Hacıhətəmli
3. Qəbələ- Böyük Amili - Kürd - Qaradeyn - Savalan
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•

Tarixi maraq yerləri: İvanovka, Rus etnik-dini icması Malakanlar və Sovet dövründən qalmış
son kolxoz (kollektiv ferma).

•

Təbii və Mədəni Mənbələr:

Marşrut
dayanacaqları
1 Ağsu Şəhəri

Hacı Qədirli
və Qaravəlli
kəndləri

2 İsmayıllı
şəhəri

Təbii
Landşaft

Maddi
Mədəni İrs

Qeyri-maddi
Mədəni İrs

Təhsil

Qida və İaşə

Mədəniyyət
Klubu

Şəhər tipli

Ənənəvi Azərbaycan Ağsu Rayon
yeməklərinin regional Mədəniyyət
variantları
Mərkəzi

Kənd

Üzüm bağları
(Mədrəsə, Saperavi,
Rkatsiteli, Cabernet
Sauvignon, Merlot)
və şərab istehsalı AZ.Granata Fabriki
(Ağsu şəhəri)

Şəhər tipli

Ənənəvi Azərbaycan
yeməklərinin regional
variantları; Qafqazın
yerli arı növləri
tərəfindən hazırlanan
bal (Apis mellifera
caucasica Pollmann)

İsmayıllı
Rayon
Mədəniyyət
Mərkəzi;
İsmayıllı
Şəhər
Yaradıcılıq
Klubu
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İvanovka
kəndi

Kənd

Hacıhətəmli
kəndi

Kənd

3 Qəbələ Şəhəri
(başlanğıc
nöqtəsi)

Rus etnik-dini
icması Malakanlar;
Sovet dövründən
qalmış son kolxoz
(kollektiv ferma)
Qədim
qəsəbə və
nekropol;
qədim
qəsəbə
(kəndin
cənub
hissəsində)

Şəhər tipli

Böyük Amili
kəndi

Kənd

Kürd kəndi

Kənd

Qaradeyn
kəndi

Kənd

Savalan kəndi

Qafqaz
dağlarının
ətəklərində,
Turyançay
və Qaraçay
çayları

Üzüm bağları

Üzüm bağları
(Mədrəsə, Saperavi,
Rkatsiteli, Cabernet
Sauvignon, Merlot)
və şərab istehsalı Şato Monolit Fabriki
Qəbələ plovu (düyü);
şabalıdlı dolma;
Qəbələ kababı (kiçik
taxta tavalarda
bişirilir); dovğa;
üçqulaq (paxlava);
Qəbələ çörəyi (gil
təndirdə bişirilir);
Mürəbbə
(Cem/meyvə
konservası)

Qəbələ
Rayon
Mədəniyyət
Mərkəzi

Alban-Udi
Kilsəsinin
qalıqları
(kənddən 3
km şimalşərqə
doğru);
Torpaq
kurqan
(kəndin
şərqi)
Qala
(kəndin 3
km cənubqərbində);
Ağcaburun
yaşayış yeri
(kəndin 3
km cənubqərbində)

Qaçaq
evləri;
Kolatan
(Savalan
dağından 5
km

Üzüm bağları
(Chardonney,
Riesling, Merlot,
Syrah, Alicante
Bouschet, Aleatico,
Marselan) və şərab
istehsalı - Aspi
Şərabçılıq Fabriki
Üzüm bağları
(Savalan düzənliyi)

Savalan
kəndi Folklor
evi
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arasındakı
düzənlik.

cənubda);
Bulağlı
vadisində
yaşayış yeri
(kənddən 2
km şimalşərqdə);
Qaraul təpə
(Savalan
dağının
cənubunda)

5.2.3. Termal Marşrut

Qəbələ rayonu ərazisində üç termal bulaq mövcuddur (Qəmərvan, Şonqar və Yengicə) və bunların
müalicəvi dəyəri uzun müddətdən bəridir ki, təsdiq edilmişdir (bax00.0). Onların ikisindən, termal
bulaq əsasında sağlamlıq istirahət mərkəzi yaradılmışdır.
• Mədəni İstinad Yolu: Avropa Şurası “Tarixi Termal Şəhərlərin Avropa Yolu”.
• Mövzu: Termal bulaqların müalicə məqsədilə ziyarəti turizmin qədim növlərindən biridir.
Qəmərvan və Yengicə termal bulaqları (Qəbələ rayonu) bir çox xəstəliklərin müalicəsi üçün
yerli əhali tərəfindən əsrlər boyu istifadə edilmişdir. Onların terapevtik dəyəri bu yolları unikal
edir.
• Marşrut: Marşrut Qəbələ rayonunda formalaşır
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Marşrut üzrə dayanacaqlar (sağdan):
1. Qəmərvan - Qəmərvan termal bulağı
2. Nohurqışlaq - Yengicə

•

Tarixi maraq yerləri: Yengicə və Qəmərvan termal bulaqların terapevtik dəyəri.

•

Təbii və Mədəni Mənbələr:
Marşrut
dayanacaqları

1 Nohurqışlaq
kəndi
Yengicə kəndi

Təbii
Landşaft

Maddi Mədəni
İrs

Qeyri-maddi
Mədəni İrs

Təhsil

Qida və
İaşə

Mədəniyyət
Klubu

Nohur göl
Yengicə
Termal Bulağı
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5.2.4. Vəhşi təbiətə doğru: ekoloji turizm yollarının işlənib hazırlanması

Müxtəlif flora və fauna növlərinə və nadir landşaftlara malik olan İsmayıllı İdarəsinin ərazisi
müvəffəqiyyətli bir ekoturizm sənayesinin inkişafı üçün böyük potensiala malikdir. Düzgün
planlaşdırma və idarəetmə nəticəsində ekoturizm bir tərəfdən təbii mirasın qorunmasında fəal iştirak
edə bilər, digər tərəfdən isə yerli icmaların rifahına xidmət göstərə bilər.
•

Mövzu: Azərbaycanın "Şimal-Qərb" yolu avtonəqliyyat vasitəsi ilə, avtobusla, atlı və piyada
şəkildə ziyarət edilmək (və görmək) üçün öz landşaftlarının qeyri-adi müxtəlifliyi ilə
təqdirəlayiqdir.

•

Marşrut: marşrut Qobustan, Şamaxı, İsmayıllı və Qəbələ rayonlarında formalaşır:

Marşrut üzrə dayanacaqlar (sağdan):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qobustan - Ərəbqadın - Palçıq vulkanları olan ərazi
Qobustan - Qurbançı - Nabur (yolsuzluq)
Çuxuryurd - Nağaraxana - Pirqulu - Dəmirçi
Lahıc - Babadağ Dağı (yolsuzluq və trekkinq)
Sumaqallı - İstisu - Qalacıq
Qəbələ - Ləzə
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•

Tarixi maraq yerləri: İsmayıllı Dövlət Qoruğu; Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası; Tufan Alp
Xizək Kompleksi; Qəbələnd

•

Təbii və Mədəni Mənbələr:
Marşrut
Təbii Landşaft
dayanacaqları

1 Ərəbqadın
kəndi
Palçıq
vulkanları
ərazisi

Maddi
Mədəni İrs

Qeyri-maddi
Mədəni İrs

Təhsil

Qida və
İaşə

Mədəniyyət
Klubu

Səhra-çöl
Səhra-çöl,
Palçıq vulkanları

2 Qurbançı
kəndi

Səhra-çöl

Nabur kəndi
3 Çuxuryurd
kəndi

Səhra-çöl
Kənd

Nağaraxana
kəndi

Kənd

Pirqulu kəndi

Pirqulu meşəsi

Qurbançı
Mədəniyyət
Evi
Qala
Çuxuryurd
Kənd Folklor
Evi
Nağaraxana
Kənd Folklor
Evi
Şamaxı
Astrofizika
Rəsədxanası

Şamaxı
Astrofizika
Rəsədxanası
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Dəmirçi kəndi
4 Lahıc kəndi
(başlanğıc
nöqtəsi)
Babadağ Dağı

5 Sumaqallı
kəndi

Dağ landşaftı

Dağ zirvəsi
(3,628 m)

İsmayıllı Dövlət
Qoruğu (meşə
landşaftı)

Qalacıqkəndi

İsmayıllı Dövlət
Qoruğu

Ləzə

Müqəddəs dağ
(əfsanəvi
kompleks)

İsmayıllı Dövlət
Qoruğu (meşə
landşaftı)

İstisu kəndi

6 Tufandağ
(Turizm
Kompleksi)

5.4

Dağ landşaftı

Dağ landşaftı

Dağ landşaftı

Turizm və mədəni/təbii mənbələrin idarə olunmasında yaxşı təcrübə
nümunələri

Aşağıdakı səhifələrdə İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin inteqrasiyalı idarəetmə
planında təklif olunan tədbirlər üçün meyar kimi təqdim olunan, turizm və mədəni/təbii məbələrin
idarə olunmasında beynəlxalq yaxşı təcrübələrin qısa təsvirləri və elektron səhifələri yer almışdır.
1) Adı: Val Kamonika
Yeri: İtaliya, Lombardiya regionu
Təsviri: 140.992 sakini olan Val Kamonika adlı dağ vadisi bütün əsas mədəni mənbələrin və yerli
məhsulların iqtisadi dəyərini artırmaq məqsədilə CARIPLO bank fondu tərəfindən maliyyələşdirilən
turistik idarəetmə layihəsini işləyib hazırlamışdır. Layihənin nəticəsi: səfər planlaşdırmaq üçün lazım
olan bütün məlumatları əhatə edən və endirimlərdən yararlanmağa, muzeylərə girişə və ictimai
nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə imkan verən, vadi üzrə Ziyarətçi Kartına malik olan veb-turistik
portal.
Keçid: http://www.turismovallecamonica.it/en
2) Adı: In Lombardia
Yeri: İtaliya, Lombardiya regionu
Təsviri: Lombardiya regionunun mədəniyyət və turizm idarəsi yerli Ticarət Palatası ilə birgə
turistlərin bütün bölgələri ziyarət etməsi üçün lazım olan bütün məlumat və imkanları təmin edən bir
turist portalını işləyib hazırlamışdır. Bu elektron portal həmçinin "InLombardia" ticarət nişanına
əsaslanan kommunikasiya vasitədir və sosial şəbəkələrə keçid vasitəsiləfəal şəkildə yenilənir.
Keçid: http://www.in-lombardia.com/
3) Adı: YUNESKO Dolomitlər Fondu
Yeri: İtaliya, Veneto regionu
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Təsviri: Dolomitlər hər biri dərələr, çaylar və digər dağlar ilə ayrılmış olan, YUNESKO-nun Dünya
İrs Siyahısına daxil olan və geniş Alp ərazisinə yayılmış və nəzərəçarpan institusional və inzibati
müxtəlifliyə malik 5 İtalyan vilayətinin sərhədlərinə düşən arxipelaq sistemlərindən təşkil olunmuş
doqquz dağlıq ərazidən ibarət sistemdir (142.000 hektar).
Fond İtaliyanın Ətraf Mühit Nazirliyi ilə və YUNESKO-nun Dünya İrs Siyahısı Komitəsi ilə əlaqə
qurulması üçün bir təməl nöqtəsidir və onun işi YUNESKO tərəfindən Dünya İrsi kimi tanınmış
ərazini idarə edən və ona rəhbərlik edən yerli hakimiyyət orqanları arasında ünsiyyət və əməkdaşlığı
təşviq etməkdir.
Keçid: http://www.dolomitiunesco.info/?lang=en/
4) Adı: Bard Qalası
Yeri: İtaliya, Valle D’Aosta regionu
Təsviri: Bard qalası 5 kiçik muzey və müvəqqəti sərgiyə ev sahibliyi etmək üçün tamamilə bərpa
edilmiş və yenidən qurulmuş monumental bir kompleksdir. İdarəetmənin çox-funksiyalı yanaşması
sayəsində Bard kompleksi yalnız muzey funksiyalarını deyil, həm də təhsil fəaliyyətini yerinə yetirən,
tədbir və festival təşkilatı və səmərəli ünsiyyət strategiyası həyata keçirən innovativ mədəniyyət
institutudur (xüsusilə mükəmməl bir çəkiliş yeri olması ilə əlaqədar, məsələn, Amerika istehsalı
"Avengers" filminin bir hissəsi burda çəkilmişdir).
Keçid: https://www.fortedibard.it/en/
5) Adı: Santo Stefano di Sessanio dağ mehmanxanası
Yeri: İtaliya, Abruzzo regionu, Santo Stefano di Sessanio
Təsviri: Sekstantio dağ mehmanxanası bir mədəni-tarixi layihədir və turistik iş fəaliyyətidir və
İtaliyanın mərkəzində yerləşən və orta əsrlər kəndini canlandıran bu kənddə ziyarətçilərə
qonaqpərvərlik göstərilir, qalmaqları üçün onlara yaşayış yeri və müxtəlif təcrübələr təklif edilir: orta
əsrlərdə kəndlilərin həyatlarını, necə yaşadıqlarından tutmuş necə qidalandıqlarına, hansı sənətkarlıq
növlərilə məşqul olmalarına qədər yüz il bundan əvvəl orada olmağın əsl həyat təcrübəsini yenidən
yaradırlar.
Keçid: http://santostefano.sextantio.it/en/
6) Adı: Bandiere Arancioni (Narıncı bayraqlar)
Yeri: İtaliyanın kiçik kəndləri
Təsviri: "Bandiera Arancione", İtaliya Turizm Klubunun keyfiyyətli turizm mühiti nişanı sayılır və
əla xidmətləri və mehriban atmosferi ilə fərqlənən kiçik daxili kəndlərə yönəlib.
Bu ticarət nişanı davamlı turizmin inkişafı vasitəsilə sosial və iqtisadi artımı stimullaşdırmaq
niyyətindədir. Xüsusilə, məqsədlər bunlardan ibarətdir: yerli mənbələrdən istifadə, yerli
mədəniyyətin inkişafı, sənətkarlıq və yerli məhsulların stimullaşdırılması, yerli sahibkarlığın inkişafı.
Turistlər üçün narıncı bayraq ənənəvi turist axınlarından kənarda olan mədəniyyət və ənənə yerlərini
tapmaq üçün keyfiyyətli təcrübə yaşamağa imkan verən seçim elementidir. Bu günə qədər TCI, 20
region üzrə yayılmış 180 kəndi Narıncı Bayrağa hədiyyə etmişdir.
Keçid: www.bandierearancioni.it
7) Adı: Borghi piu belli d’Italia
Yeri: İtaliyanın kiçik tarixi şəhərcikləri
Təsviri: "Borghi più belli d'Italia" (İtaliyanın "ən gözəl kəndləri") incəsənət və tarixə maraq göstərən
kiçik italyan şəhərlərini toplayan bir klubdur. Böyük əhəmiyyətə malik olmalarına baxmayaraq,
başlıca turist marşrutlarından kənarda qalmaları səbəbindən davamlı deqradasiya nəticəsində
unudulma, əhalisinin azalması və ləğv edilməsi ilə risk edən ümumi, lakin bəzən fərdi fraksiyalar
olan kiçik qrupları qorumağa, saxlamağa və canlandırmağa kömək etmək məqsədilə bu klub 2001-ci
ilin mart ayında İtaliya Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının (ANCI) Turizm Şurasının təşəbbüsü
ilə təsis edilmişdir. Başlanğıcda qrup yüz kənddən ibarət idi, sonra bu say 209-a (2012-ci ilin iyun
91

ayı) yüksəldi. Kluba qəbul edilmək üçün bu meyarlara cavab vermək lazımdır: şəhərin bütövlüyü,
kənddə mövcud olan memarlıq harmoniyası, vətəndaşlara dövlət və özəl xidmətlərin təmin
edilməsinin bədii tarixi.
Keçid: http://www.borghitalia.it/
8) Adı: Iter Vitis mədəniyyət yolu
Yeri: Avropa ərazisində 18 ölkə
Təsviri: Atlantik dənizindən Qafqaza qədər ərazidə Azərbaycan da daxil olmaqla yerləşən 18 ölkəni
əhatə edən bu mədəni marşrutun məqsədi, şərabçılıq landşaftınadavamlı turizm məkanı kimi diqqəti
cəlb etməkdir. Bu, xarakterik xüsusiyyətlər vasitəsilə insanların tarixçələrinin və həyatının, böyük və
kiçik yerli hekayələrindanışılmasını əhatə edir: bunlar görünənlər (kiçik divarlar, üzüm növləri,
dağlar, təpələr və s.) və daha azhiss edilənlərdir (istehsal şəraiti, üzüm yığımı, istifadə və istehlak,
istehsalat sirləri, münaqişələr və s.). Bu turizm fəaliyyətləri "canlı mənzərə" yaratmağa kömək edir.
Onlar yerli əhali və üzüm bağlarında istehsal olunan məhsullar üçün iqtisadi imkanlar yaradırlar.
Keçid: http://www.culture-routes.net/routes/the-iter-vitis-route
9) Adı: Ciujanqou Biosfer Qoruğu
Yeri: Çin, Tibet
Təsviri:Tibetdə yerləşən Ciujanqou 72 min kvadrat kilometr ərazisi olan Biosfer Qoruğudır, burada
iqtisadi inkişafla bağlı və ilk növbədə, ekoturizm və eko-mühafizə ilə bağlı əhəmiyyətli investisiyalar
qoyulmuşdur. Ən maraqlı layihələr arasında, ziyarətçi mərkəzinin inşası, təbii qazda çalışan "yaşıl"
avtobusların yaradılması, kiçik, ailə-biznesi tipli otellərin yaradılması yer tutur. İnteqrasiyalı
idarəetmənin qəbul edilməsi, bu layihələrin həyata keçirilməsinə ən çox töhfə verən amillər
arasındadır.
Keçid: http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=CPR+14
10) Adı: Turin Muzeylərinə ziyarətçi kartı
Yeri: İtaliya, Pyemonte Regionu
Təsviri: Turin muzeylərinə ziyarətçi kartı sayılan illik təşviqat kartını almaqla Turin şəhərinin və
Pyemonte Bölgəsinin bir hissəsinin bütün əsas muzey və tarixi binalarınıpulsuz yaxud endirimlə
ziyarət etməyə imkan verən bir vasitəyə əsaslanan ünsiyyət və mədəniyyətlə bağlı ictimai layihədir.
Keçid: https://www.abbonamentomusei.it/
11) Adı: Şirin Dağlar
Yeri: İtaliyanın dağ kəndləri
Təsviri: Şirin Dağlar dağ kəndlərində yayılmış kiçik turistik biznesləri və fəaliyyətləri əlaqələndirən
və dağ turizmininin davamlı şəklini ifadə edən ümumi bir ticarət nişanıdır.
Bu ticarət nişanı müvafiq potensialı yaradan, turistik təklifin keyfiyyətinin təsdiq edən və ünsiyyət və
təşviqatın təmin edən QHT tərəfindən idarə olunur.
Keçid: http://www.sweetmountains.it/eng/
12) Adı: Qorunan Ərazilərdə Davamlı Turizm üçün Avropa Xartiyası
Yeri: Avropa parkları
Təsviri: Qorunan Ərazilərdə Davamlı Turizm üçün Avropa Xartiyası Qorunan Ərazilərə turizmin
sürətlə inkişaf etməsinə imkan verən praktiki idarəetmə vasitədir. Bu, 3 hissədən ibarət bir prosesdir:
•
•

davamlı Səyahət hədəfinin olması - Xartiyanın I hissəsi, bu qorunan ərazilərin
səlahiyyətinə verilir və xüsusi təyin edilmiş Xartiyanın ərazisini əhatə edir;
Xartiya Sahələrində davamlı Tərəfdaşların olması - Xartiyanın II hissəsi, Xartiya
ərazisində davamlı yerli turizm biznesləri və turizmdə yerli bələdçilər üçün
potensialın yaradılması;
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•

Xartiya Sahələrində Davamlı Tur Bələdçilərinin olması - Xartiyanın III hissəsi,
qorunan ərazilərə ziyarətçiləri gətirən davamlı tur bələdçiləri üçün.

Keçid: http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
13) Adı: “Enoteche regionali” və “Botteghe del vino” (Şərab emalatxanaları)
Yeri: İtaliya, Pyemont Regionu
Təsviri: Altmışıncı illərdən etibarən Pyemonte regional hökuməti ictimai şərab dükanlarını və xüsusi
bir sahəyə aid olan ən yaxşı şərabları nümayiş etdirən atelye kimi fəaliyyət göstərən emalatxanaları
təqdim etdi. Onlardan biri olan "Enoteca regionale di Cavour", Regional hakimiyyət tərəfindən təşviq
edilir və Dünya Mirası Siyahısında tanınmış qala içərisində yerləşir. Bu, yüksək keyfiyyəti olan, ciddi
şəkildə seçilən yerli şərab satır və həmçinin qiymətləri, e-ticarəti və tədbirləri təşkil edir. Yerli icma
və yerli bələdiyyə tərəfindən son dövrlərdə irəli sürülmüş yaxşı nümunə, Portacomaro d'Asti-də
qonaqlar və istehsalçılar üçün koordinator qismində çıxış edən və Kənddə mövcud digər yaşayış
xidmətləri ilə əlaqədar özəl olaraq idarə edilən (restoran və otellər) Grignolino şərab mağazasıdır
("Bottega del Grignolino").
Keçidlər: http://www.castello".com/en/enoteca ;
http://www.bottegadelgrignolino.it/Pages/pag05.htm
14) Adı: VinNatur
Yeri: İtaliya və beynəlxalq şərab evləri
Təsviri: VinNatur Assosiasiyası, VinNatur kollektiv ümumi ticarət nişanın istifadə edərək və eyni
zamanda əsrlərdən bəri ötürülmüş tarixə, mədəniyyət və sənətə hörmətlə yanaşaraq, öz ərazilərinin
bütövlüyünü müdafiə etmək istəyən dünya şərabçılarını cəlb edərək bir araya gətirir. Torpaqlara, ətraf
mühitə, həyatın təbii dövrünə hörmətlə yanaşaraq və ilk öncə üzüm bağlarında və sonra zirzəmilərdə
invaziv və toksik maddələrin istifadəsini aradan qaldıraraq təbii şərab istehsal edilməsini təbliğ edir.
Assosiasiyaya daxil olmaq və şüşə üzərində işarəni istifadə etmək üçün şərabçılar təbii və üzvi şərab
istehsalı üçün ticarət nişanı qaydalarına imza atmalı və onlara hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Keçid: http://www.vinnatur.org/en/
15) Adı: Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino
Yeri: İtaliya, Turin Şöbəsi, Pyemonte Regionu
Təsviri: Turin əyalətinin Tipik Məhsullar Səbəti, əyalət ərazisinin texniki-elmi sınaqlara əsaslanan
əkinçilik məhsullarını ehtiva edən və təbliğ edən bir ictimai keyfiyyət nişanıdır: yerli istehsalçılar
tərəfindən hazırlanmış, yerli tarixi ənənəyə aid olan, yerli xammaldan hazırlanmış bu məhsllar yerli
inkişaf üçün potensial yaradır.
Keçid: http://www.prodottidelpaniere.it/
16) Adı Name: Cammini d’italia
Yeri: İtaliya yolları
Təsviri: Cammini d'Italia mədəniyyət nazirliyinin İtaliya ərazisində olan yolların atlasını təşkil edən
bir layihəsidir: ölkəyə yaşıl bir infrastruktur verən və İtaliya boyunca piyada səyahət etmək imkanını
təklif edən yavaş hərəkət şəbəkəsidir. Layihə İtaliya ərazisini davamlı hərəkətlilik vasitəsilə inkişaf
etdirmək məqsədilə Müqəddəs Frensis yolu yaxud bir sıra roma yolları kimi tarixi yolları bərpa edir.
Keçid: http://www.turismo.beniculturali.it/en/home-cammini-ditalia/
17) Adı: Trentino Keyfiyyət nişanı
Yeri: İtaliya, Trentino Alto Adige Reegionu
Təsviri: Trentino keyfiyyət nişanı bölgəni və onun istehsal məhsullarını inkişaf etdirmək məqsədilə
yaradılmış ictimai bir nişanıdır.
Bu, tətbiq edilən məhsul və bizneslərin keyfiyyətinin yoxlanılması üçün istifadə edilən intizam və
ciddi təlimatlara əsaslanır.
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Keçid: http://www.marchiotrentino.it/
18) Adı: TU, Langhe e Roero
Yeri: İtaliya, Pyemonte Regionu
Təsviri: TU, Langhe və Roero layihəsi Langhe və Roero kənd yerləri üçün turizmin təşviqatına
xidmət göstərən bir ictimai layihədir (Barolo kimi şərablar, trüfellər, pendir üçün nəzərdə tutulub).
Monferrato ilə birlikdə YUNESKO-nun dünya mirası ərazisi kimi tanınan İtaliyanın Langhe-Roero
üzümçülük bölgəsi yerli mədəni qaynaqlara əsaslanan və "Tu, Langhe e Roero" əmtəə nişanına
əsaslanan bir ticarət nişanını turizm təşviqatı üçün necə istifadə edilə biləcəyinə dair bir nümunədir.
Keçid: http://www.langheroero.it
19) Adı: Ecomuseo del Casentino
Yeri: İtaliya, Toskaniya Regionu
Təsviri: EcoMuseo del Casentino, Bələdiyyələr İttifaqı tərəfindən dəstəklənən və koordinasiya edilən
bir layihədir, yerli icmalarla sıx təmasda şəklində vadidə yayılmış sərgi məkanları, muzeylər, çıxışlar
və mədəni təcrübələr şəbəkəsidir. Bunlar bilik, şərhin və yerli mədəni irsin maddi və mənəvi
formalarda inkişafına kömək edir.
Keçid: http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it/
20) Adı: Alto Adige şərab marşrutu
Yeri: İtaliya, Trentino Alto Adige Regionu
Təsviri: Alto Adige Şərab yolu, yerli şərab və qida istehsalında məsul dövlət və özəl tipli maraqlı
tərəfləri birləşdirən bir qida marşrutudur.
Təbliğat kartı müqabilində onların məhsullarının dadılmasını, təcrübələr və məhsullara endirimlər
təklif edirlər.
Keçid: http://www.suedtiroler-weinstrasse.it/en.html
21) Adı: Dunay çayı boyuncaSlow food kruiz səyahəti
Yeri: İtaliya, Balkanlar
Təsviri: Viaggiare i Balcani (Balkanlara səyahət) həqiqi və orijinal Balkanları ziyarət etmək və
təcrübələr yaşamaq istəyən turistlər üçün səyahət təşkil edən özəl tur bələdçisidir. Məsələn, Dunay
çayı üzərində Slow Food International vasitəsilə təşkil edilən kruiz və çay ətrafında olan kəndlərdə
təamların dadına baxılmasını və mədəni təcrübələr təklif edir.
Keçid: http://www.viaggiareibalcani.it/
22) Adı: Obidos Yaradıcılıq şəhəri
Yeri: Portugaliya
Təsviri: Portuqaliyanın qərb mərkəzi sahillərində yerləşən Obidos orta əsr memarlığının yaxşı
qorunub qalmış nümunəsi olaraq qəbul edilən qədim bir şəhərdir. Son illərdə Obidos 2015-ci ildə
ədəbiyyat üçün Yaradıcı şəhər şəbəkəsinə daxil edilməsinə gətirib çıxaran irs qorunması və yaradıcı
yeniliklərin ağıllı birləşməsi ilə özünü ayırdı. Qot üslubda olan Müqəddəs Piter Kilsəsinin kütləvi
kitabxanaya və kitab mağzasına çevrilməsi şəhərin davamlı olaraq canlanmasına və inkişaf etməsinə
dair şəhərin öhdəliyini nümayiş etdirir. Bundan başqa yaradıcılıq və xüsusilə ədəbiyyat, Obidosda
sosial cəlbedicilik, iş yerlərinin yaradılması və biliyə əsaslanan iqtisadiyyat imkanları kimi görünür.
2015-ci ildə Obidos şəhəri yazıçıların, redaktorların və naşirlərin şəbəkə qurmaları və fikir mübadiləsi
etmələri üçün onları əlverişli mühitdə birləşdirən və peşəkar əməkdaşlığı inkişaf etdirən Obidos
(FOLIO) Beynəlxalq Ədəbiyyat Festivalının ilk tədbirinə ev sahibliyi etdi.
Keçid: http://obidosvilaliteraria.com/en/a-estrategia-obidos-vila-literaria/
23) Adı: Napaleon Mədəni Yolu
Yeri: Fransa, Yuxarı-Əyalət Regionu
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Təsviri: Napoleon Yolu adlı marşrut İmperator Napaleon 1815-ci ildə Elba sürgünündən qayıtdığı
zaman onun tərəfindən Qolf-Juandan Qrenobla qədər ələ keçirdiyi yoldur. 350 kilometrlik bu marşrut
hazırda bütün yol boyu xatirə lövhələri və abidələrlə bəzədilmiş olan turistik maraq hədəfidir. Əlavə
olaraq, tarixi maraqdan başqa bu yol Dənizkənarı Alp dağları, Yuxarı-Əyalət Alpları, Yuxarı Alp və
İzere bölgələrinin gözəl mənzərəli yerlərindən keçir.
Keçid: https://www.route-napoleon.com/
24) Adı: Nuovi Mondi Festivalı
Yeri: İtaliya, Kuneo əyaləti
Təsviri: Nuovi Mondi festivalı (yeni dünyalar festivalı), Kuneo (Pyemont Regionu) ətrafında dağ
kəndlərində təşkil edilən kiçik bir kinofestivaldır. Bu beynəlxalq miqyasa və iştirak marağına
malikdir.
Bu tədbir məşhur mütəxəssislərin dəvəti və yüksək səviyyəli mövzuların müzakirəsi vasitəsilə
ərazinin təbliğinə və iqtisadi dəyərinin artırılmasına xidmət göstərir.
Keçid: http://www.nuovimondifestival.it/
25) Adı: Borghi Autentici d’Italia
Yeri: İtaliyada orijinal kəndlər
Təsviri: Borghi Autentici d'Italia (İtaliyanın orijinal kəndləri) kiçik və orta ölçülü bələdiyyələri, yerli
hakimiyyət orqanlarını və yerli inkişaf orqanlarını davamlı, ədalətli, hörmətli yerli və xalq dostu olan
bir inkişaf modelindən ibarət olan və yerli şəxsiyyətlərin iqtisadi dəyərinin artırılmasına yönəlmiş
olan bir məqsəd ətrafında toplayan assosiasiya və ticarət nişanıdır. Məqsəd: İtalyan kəndlərini
yaşatmaq, saxlamaq və qorumaq üçün yenidən kəşf etmək.
Keçid: https://www.borghiautenticiditalia.it/

5.5 Əsas turistik hədəflər
Aşağıdakı hissədə İsmayıllı mədəniyyət turizm rayonu ilə maraqlandığı ehtimal olunan turistlərin
əsas hədəfləri və növləri təsvir edilmişdir. Xüsusilə:
Mədəni və yaradıcı turist
Mədəni turizm bir ölkənin və ya bölgənin mədəniyyətinə, xüsusilə də coğrafi ərazilərdə yaşayan
insanların həyat tərzinə, o insanların tarixinə, incəsənətinə, əl sənətlərinə, arxitekturasına, dininə aid
turizmin alt qrupudur. Mədəni turizmə şəhər ərazilərində turizm, xüsusilə tarixi şəhərlər və onların
muzeylər və teatrlar kimi mədəni obyektləri daxildir. Bu, həmçinin, mədəni cəmiyyətlərin
ənənələrini, onların dəyərlərini və həyat tərzini nümayiş etdirən kənd ərazilərində turizmi də əhatə
edə bilər. Bu növ turizm ümumiyyətlə dünyada daha çox məşhurlaşmaqdadır (İtaliyadakı Kremona,
Milan, Florensiya, Venesiya kimi tarixi şəhərlər və kəndlər misal çəkilə bilər), xüsusən yaradıcı
turizmlə bağlı olur: bu, mis sənətkarlıq nümunələrinin necə düzəldilməsini və ya xalçaların necə
hazırlandığını görmək kimi təcrübələrin yaşanması ehtiyacından irəli gəlir. Mədəni turizm bütün
mövsüm üçün təşviq edilə bilər, lakin yazda və yayda daha fəal olur.
Əsas xüsusiyyətlər:
- yerli və ya əcnəbi insanlar;
- hər yaş kateqoriyası;
- ödəmə ilə bağlı yüksək istəyi olması;
Gözləntilər:
- bir yerin mədəniyyətini, incəsənətini və tarixini görmək və yaşamaq;
- incəsənət və sənətkarlıq nümunələrini yüksək qiymətləndirir;
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- bu barədə daha ətraflı məlumat əldə edir;
- sənət nümunələri alır;
Ehtiyaclar:
- yüksək səviyyəli yaşayış yerləri;
- yaxşı infrastruktur və obyektlər;
- hazırlanmış təlimatlar və bələdçilər;
- ətraflı məlumat
Ekoloji turist
Bu, bir ərazinin təbii maraq yerlərinə əsaslanan turizmdir. Nümunələrə quşların müşahidə edilməsi,
fotoçəkiliş, düşərgə həyatı, yürüyüş, velosiped sürmə və parklara ziyarət daxildir (bax, Val Kamonika
və Şirin Dağlar yaxşı tətbiqlərdir). Təcrübəli turistlər təbii və mədəni mənbələrin müxtəlifliyi ilə
maraqlanırlar. Onlar həqiqi olanları istəyir və zəngin təbii təcrübəyə qərq olmaq istəyirlər.
Mühafizə baxımından təbiətə əsaslanan turizm, sənayenin asılı olduğu vəhşi həyat mühitini və
sakinlərini qorumağa amil yaradır.
Təbiət turizmi iqlimdən asılı olaraq yay və yaz mövsümündə təbliğ edilə bilər.
Əsas xüsusiyyətlər:
- yerli və ya əcnəbi insanlar;
- gənc/orta yaş kateqoriyası;
- ödəmə ilə bağlı ortasəviyyədə istəyinin olması;
Gözləntilər:
- bir yerin təbiətini və mühitini görmək və yaşamaq;
- idman növlərində maraqlıdır (trekkinq, yürüyüş, velosiped sürmə);
- orijinal yerlər kəşf etmək;
- rahatlanmaq;
Ehtiyaclar:
- müxtəlif səviyyəli yaşayışyerləri;
- yaxşı infrastruktur və obyektlər;
- hazırlanmış təlimatlar və bələdçilər;
- səyahət zamanı dəstəyin təmin edilməsi;
- ətraflı məlumat
Eno-qastronomik turist
Müəyyən bir bölgənin qida və iaşə mədəniyyətini tədqiq etmək məqsədilə təşkil edilən turizmin
formasıdır (yaxşı təcrübələr arasında bax Tu, Langhe e Roero, Val Kamonika, Dunay Kruizi). Digər
fəaliyyət növləri arasında bu tip turistlər ərazinin yeməklərini, ənənəvi məhsullarını və şirniyyatlarını
təqdim edən restoranlara xüsusi diqqət yetirir və ictimaiyyətə açıq olan şərab zirzəmilərini və kənd
təsərrüfatı-ərzaq şirkətlərini ziyarət edirlər. Tipik yeməklərin və qidaların istehsalını izləmək mühüm
rol oynayır.
Müxtəlif yerli məhsulların mövsümlüyünə diqqət göstərməklə, eno-gastronomik turizm bütün
mövsümlər üçün təbliğ edilə bilər.
Əsas xüsusiyyətlər:
- əcnəbi insanlar;
- gənc/orta yaş kateqoriyası;
- ödəmə ilə bağlı yüksək istəyi olması;
Gözləntilər:
- yerli ənənəvi qida və iaşə nümunələri dadmaq;
- yeni dadlar duymaq;
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- orijinal yerlər kəşf etmək;
- qida və iaşə məhsullarının hazırlanması barədə daha çox öyrənmək;
- məhsullar almaq;
Ehtiyaclar:
- yüksək səviyyəli yaşayış yerləri;
- orijinal yaşayış yerləri;
- əla növ qida və iaşə;
- yaxşı infrastruktur və obyektlər;
- hazırlanmış təlimatlar və bələdçilər;
- ətraflı məlumat
Macəra turisti
Macəra turizmi səyyahın gözlənilməz vəziyyətlərlə qarşılaşacağı ehtimal edildiyi uzaq əraziləri kəşf
etməsini yaxud bu ərazilərə səyahət edilməsini əks etdirən turizm növüdür. Macəra turizmi xüsusilə
də gənclər arasında sürətlə məşhurlaşmaqdadır, belə ki, turistlər tipik məzuniyyətdən fərqli olan
qeyri-adi tətil axtarışındadırlar.
Bura ekstremal idman növləri, təbiətdə uzun müddət trekkinq (məsələn, Şimali Amerikada
Appalaçian cığırı, 3.510 km uzunluğunda), yataq və səhər yeməyi, yataqxanalar və düşərgə kimi sadə
yaşayış yerlərindən istifadə edərək həqiqi yerli həyat təcrübəsi yaşamaq daxildir. Seçilən ərazinin
iqlimindən asılı olaraq bu, yay və yazda mümkündür.
Əsas xüsusiyyətlər:
- əcnəbi insanlar;
- gənc yaş kateqoriyası;
- ödəmə ilə bağlı aşağı/orta səviyyədə istəyin olması;
Gözləntilər:
- ərazinin orijinal həyatını yaşamaq;
- ərazinin təbiətini və mühitini təcrübədə yaşamaq;
- özlərini sınamaq;
- yerli sakinlərlə görüşmək;
Ehtiyaclar:
- ucuz yaşayış yerləri;
- orijinal yaşayış yerləri;
- səyahət zamanı sadə dəstəyin təmin edilməsi
Genealogiya və köklərlə maraqlanan turist
Bu, ailə köklərini və ənənələrini araşdırmaq, ailə əcdadlarının mənşəyi olmuş ərazini və ya yaşadıqları
yerləri ziyarət etməkdən ibarət olan mədəni turizm seqmentidir.
Geneologiyanın öyrənilməsində maraqlı olan turistlər yerli həyat tərzini yaşamağa və kökləri ilə
əlaqəli yerləri görməyə və ya tapmağa həvəsli olurlar. Bir nümunə olaraq, İvanovka kəndindəki rus
turizmini qeyd etmək olar. Bu mövsümlüklüklə bağlı deyil.
Əsas xüsusiyyətlər:
- yerli və ya əcnəbi insanlar;
- hər yaş kateqoriyası;
- ödəmə ilə bağlı yüksək istəyi olması;
Gözləntilər:
- köklərini görmək və təcrübədə yaşamaq;
- mənşə yerlərinin orijinal həyatını təcrübədə yaşamaq;
- tarix və mədəniyyət barədə daha çox öyrənmək;
- öz ailə köklərini araşdırmaq;
97

Ehtiyaclar:
- müxtəlif səviyyəli yaşayış yerləri;
- yaxşı infrastruktur və obyektlər;
- hazırlanmış təlimatlar və bələdçilər;
- ətraflı məlumat

5.6. İş yerlərinin yaradılması
Son bir neçə onilliklərdə davamlı yaşam üçün iş yerlərinin yaradılması və yerli iqtisadi inkişafın
davam etdirilməsində mədəniyyət mirasının rolu artırılmışdır. Müzakirəyə əsasən, hazırda irs əsasən
təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində malların və xidmətlərin yaradılması, istehsal edilməsi və
paylanması yolu ilə iqtisadi təsir göstərən və sosial səmərə yaradan bir sektor hesab olunur.
İsmayıllı İdarəsinin iqtisadi dəyəri artırılmış imici, yenilənmiş cəlbediciliyi və yaşam tərzi və səmərəli
idarəetməsinə istinadən iş yerlərinin açılması və artan dəyərin təsiri, əsasən mövcud məhsul və
xidmətlərə tələbatın artması, yeni sahibkarlıq fəaliyyətlərinin və bizneslərin yaradılmasından irəli
gəlir. Planın həyata keçirilməsi nəticəsində uzunmüddətli iqtisadi dəyərin artırılması, əmlak
dəyərlərinin və kirayə vergilərinin potensial artımına da uyğun olmalıdır.
Belə düşüncələrə əsaslanaraq, İsmayıllı mədəni və təbii ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarəetmə
planınının həyata keçirilməsi əlavə gəlir əldə etmək üçün və aşağıda qeyd edildiyi kimi, əsasən
mədəniyyət, sənətkarlıq və turizm sektorlarında yeni iş imkanları yaratmaq üçün bir vasitə kimi
səmərəli ola bilər.
5.6.1. Turistik hədəflər

Təbii mühit və qeyri-maddi aktivlər də daxil olmaqla düzgün idarə olunan və qorunan mədəni irs,
qonaqların böyük sektorlarını cəlb edə bilər və onların uzunmüddətli maraqlarına səbəb ola bilər.
Əslində, mədəniyyət və turizm arasındakı əlaqə mədəniyyətin yerli inkişafa olan töhvəsinin ən
görkəmli cəhətidir. Son tədqiqatlara əsasən, qlobal turizmin 37%-i mədəniyyət motivasiyasına
malikdir; irs ziyarətçiləri ərazidə daha uzun müddət qalırlar, bir çox yerləri iki dəfə ziyarət edirlər və
beləliklə də, digər ziyarətçilərə nisbətən iki dəfə yarımdan çox vaxt sərf edirlər. Yerli iqtisadiyyata
olan müsbət təsirləri maksimuma çatdırmaq üçün, ümumi məqsəd - mədəni turizmə, eləcə də
yaradıcı-təcrübəli turizmə və ekoturizmin tələblərinə cavab verən, ümumi bir çərçivədə, müxtəlif
tərəfli bir turizm təklifinin yaradılması olacaq. Bu prosesi müşayiət etmək üçün aşağıdakı bəndlərdə
müəyyən edilmiş sahələr üzrə xüsusi ixtisaslı və potensialı olan ixtisaslı və ixtisaslaşmış insan
resurslarının olması çox vacibdir.
5.6.2. Tələb olunan peşəkar vəzifələr
5.6.2.1 Mədəniyyət üzrə direktor

Mədəniyyət üzrə direktorlar cəmiyyətdə incəsənət və irslə bağlı siyasət, layihələr və proqramlara görə
məsuldurlar. Onlar qəsəbə, şəhər və ya bölgə ətrafında ümumi maraqları müəyyən edir və qruplar və
fərdlər üçün mədəniyyətlərini öyrənmək və onları qeyd etmək imkanlarını təmin edirlər. Mədəniyyət
üzrə direktorlar həmçinin, mədəniyyət sənəti koordinatoru və ya mədəni proqram menecerləri kimi
də tanına bilər. Onlar muzeylər, teatrlar, qalereyalar, mədəni işlər idarələri, qeyri-kommersiya
təşkilatları və ya sənət məclisləri üçün işləyə bilərlər.
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Mədəniyyət üzrə direktorlar mühazirələr, dərslər, düşərgələr, konsertlər və çıxışlar daxil olmaqla, irs
və ya sənətlə bağlı icma hadisələri və ya proqramları tədqiq etməklə, hazırlamaqla və təşviq etməklə
bağlı bütün aspektləri idarə edirlər. Onlar sponsor, qrantlar və maliyyə mənbələri toplamaq məqsədilə
komissiyalara, şura və icma təşkilatlarına proqram fikirlərini təqdim edirlər. Mədəniyyət menecerləri
broşuralar, bülletenlər və ya mətbuat nəşrləri kimi informasiya materialları hazırlayırlar. Onlar
tədbirlər üçün vizual, ifa sənəti və ya ədəbi sənətkarları rezervasiya edir və əhəmiyyətli məlumatları
öyrənmək üçün digər tədbir iştirakçıları ilə əməkdaşlıq edirlər.
Mədəniyyət üzrə menecerlər seçilən hədəfə çatmaq üçün bütün mövcud kanalları istifadə edərək,
təşviqat kampaniyasının təşkili və idarə olunması ilə məşğul olurlar; rabitə mütəxəssislərinə görə,
onların vəzifə öhdəliklərinə televiziya, mətbuat jurnalistləri/xəbər agentlikləri, internet səhifələri
vasitəsilə məlumat paylaşmaq, iri həcmli mətn qurmaq və xarici elektron mənbələr ilə mübadilə
etmək daxildir.
5.6.2.2 Kommunikasiya üzrə mütəxəssis

Kommunikasiya üzrə mütəxəssislər ritorika və elm, psixologiya və fəlsəfə, sosiologiya və dilçilik
kimi fərqli sahələr əsasında nəzəriyyələr tərtib edirlər. Kommunikasiya üzrə mütəxəssislər bütün
ünsiyyət materiallarını, vasitələrini, maraqlı tərəfləri qiymətləndirir və əhatə dairəsinin düzgün
izləyiciyə doğru yolla istiqamətləndiyini müəyyənləşdirirlər. Onlar tamaşaçılara müraciət edəcək
kommunikasiya kanallarını və məzmunu (məqalələr, bloq yazıları, sosial media fəaliyyəti, mətbuat
nəşrləri, illik hesabatlar) seçirlər. Kommunikasiya təhlili, o cümlədən bir neçə bacarığın olmasını
tələb edir: məlumatları kəmiyyət və keyfiyyətə cavab verəcək səviyyədə toplamaq qabiliyyəti; bu
məlumatları qiymətləndirmək üçün istifadə edilən alətlər haqqında məlumata malik olması;
kommunikasiya nəzəriyyələri barədə anlayış.
5.6.2.3 Səyahətlər üzrə direktor

Əsasən, iqtisadi dəyərin artırılması prosesi başlandıqdan sonra yaşayış sektorunda diqqət tələb edən
bir iş tələbi ortaya çıxacaq. İrs yerləri, restoran, mehmanxana və kənd evlərində qonaqların
yerləşməsində və qarşılanmasında xüsusi səlahiyyətlər, ərazinin gələcək ziyarətçilərinə tam və
cəlbedici bir xidmət təklifi üçün lazım olacaqdır. Səyahətlər üzrə direktorlar, müəyyən bir bölgə və
ya ərazi üzrə ziyarətçilərin cəlb edilməsi və gəlir əldə edilməsi üçün turizmi inkişaf etdirir və təbliğ
edir. Həm də turizm işçisi kimi tanınan səyahətlər üzrə direktorlar, ictimai və xüsusi təyinatlı
idarəetmə təşkilatları, dövlət orqanları və ya tərəfdaşlıqları və yerli hakimiyyət orqanları da daxil
olmaqla bir sıra işəgötürənlərlə işləyirlər. Onların rolu müxtəlif olur və müxtəlif iş növlərini əhatə
edə bilər. Əsas sahələr marketinq, ziyarətçilərin idarə olunması və turizm məhsullarının, xidmətlərin
və obyektlərin inkişafıdır. Turizm işçiləri, əsasən bürokratik və inzibati vəzifələrin və xaricə
səyahətdə bütün gömrük və inzibati tənzimləmələrin icrası ilə məşğul ola bilər. Rolun səviyyəsindən
asılı olaraq bu peşə, strateji planlaşdırmanı, xüsusilə yerli hakimiyyət orqanlarında strateji
planlaşdırmanı əhatə edə bilər.
5.6.2.4 Ekoturizm və abidələr üzrə bələdçi

Tur bələdçiləri tarixi, bədii, monumental, landşaft və təbiət xüsusiyyətlərini əks etdirən incəsənət
əsərlərinin, muzeylərin, qalereyaların, arxeoloji qazıntıların, milli parkların ziyarəti zamanı fərdləri
və ya qrupları müşayiət edirlər. Tur bələdçiləri sənət tarixi barədə əsas anlayışa malik olmalıdır və
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onlar tarixi faktları, tarixləri və lətifələri qorumağa qadir olmalı və daha sonra bu informasiyanı
əyləncəli, informativ şəkildə paylaşmalıdırlar.
5.6.2.5 Macəra səyahətləri üzrə bələdçi

Macəra səyahətləri üzrə bələdçilər idman həvəskarları, macəra həvəskarları, turistlər və ya kurort
qonaqları üçün ekspedisiyalar təşkil edir və aparır. Onlar ixtisaslaşmış macəra turizm şirkətləri,
kurortlar, parklar, lojalar və ya düşərgələr üçün işləyirlər və ya öz kiçik bizneslərini idarə edirlər.
Mövsümdən və imkanlardan asılı olaraq müştərilərə su raftinqi, balıqçılıq, ovçuluq və dağ
dırmanması təklif və təmin edə bilərlər. Macəra səyahətləri üzrə bələdçilər ərazinin xüsusiyyətlərini
bilməli, müştəri təcrübəsi ilə bağlı riskləri qiymətləndirməli, ilk yardım barədə bilik və təcrübələrə
malik olmalıdırlar.
5.6.2.6 Abidələr, tarixi binalar və arxeoloji sahələr üzrə mütəxəssislər

Bu peşə sahibləri ənənəvi tikinti materialları və texnika ilə bağlı yaxşı bilikləri olan işçilərdir: tarixi
material və müxtəlif bina elementləri ilə məşğul ola biləcək daş yonanlar, daş kəsənlər, dülgərlər,
santexniklər. Onlar qənaətbəxş qorunma şəraitinin davamlılığını təmin etmək və məhv olma prosesini
saxlamaq məqsədilə daş, ağac, metal və digər materiallar vasitəsilə heykəltəraşlıq, binalarının və
arxeoloji artefaktların yaşıl sahələrində kiçik işlər görən ixtisaslaşmış işçilərdir. Divar rəsmləri,
oymalar və dekortaiv səthlərdə işləmək üçün peşəkar konservatorlar-bərpaçılar kimi işçilərə ehtiyac
vardır.
5.6.3 Müvafiq təhsil və peşə təklifi ilə bağlı hazırkı vəziyyət
5.6.3.1 Mədəniyyət üzrə menecer, Səyahətlər üzrə menecer

ATİU - Azərbaycan Turizm və İdarəetmə Universiteti “Turizm və Mehmanxanaçı” fakultəsi üzrə
həm bakalavr (4 il), həm də magistr (2 il) təhsili verir: tədris planı Azərbaycan tarixi, dili, idarəetmə,
iqtisadiyyat, maliyyə, marketinq, riyaziyyat, mühasibat, turizm biznesinin hüquqi əsasları, təyinat
idarəçiliyini əhatə edir, lakin incəsənət tarixi barədə tədris tam verilmir. Beləliklə, nəticədə ərsəyə
gələn peşəkar şəxs “mədəniyyət üzrə menecer” vəzifəsinə tam uyğun gəlmir, ancaq onun
səlahiyyətlərinin bir çoxunu özündə ehtiva edir. Eyni kurs həmçinin “Səyahətlər üzrə menecer”
ixtisası üzrə hazırlıq üçün də münasibdir.
Turizm və mehmanxana idarəçiliyi üzrə ixtisaslaşma da aşağı səviyyədə təmin olunur (Mingəçevir
Turizm Kolleci).
5.6.3.2 Ekoturist və abidələr üzrə bələdçi, Macəra səyahəti üzrə bələdçi

Peşə təlim mərkəzləri “turist bələdçisi” vəzifəsi və həmçinin “turist agenti” vəzifəsi üçün təlim
imkanları (tam orta təhsilli tələbələr üçün 1 il, əksinə 3 il) təmin edir.
5.6.3.3 Kommunikasiya üzrə mütəxəssis

ATİU - Azərbaycan Turizm və İdarəetmə Universiteti “Marketinq” fakultəsi üzrə həm bakalavr (4
il), həm də magistr (2 il) təhsili verir: tədris planı “informasiya kommunikasiya texnologiyaları”,
“sosial media və marketinq kommunikasiyası”, “marketinq kanalları”, “reklam idarəçiliyi”, “məhsul
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və markanın idarə edilməsi” kimi sahələri əhatə edir. Beləliklə, nəticədə ərsəyə gələn namizəd adı
çəkilən peşəkar mütəxəssisə uyğun gəlir.
Aşağı səviyyədə peşə hazırlığı mərkəzləri yalnız “Kommunikasiya üzrə mütəxəssis” vəzifəsinə
uyğun olmayan “Reklam işçisi” üçün təlim imkanları təmin edir.
5.6.3.4 Abidələr, tarixi binalar və arxeoloji sahələr üzrə mütəxəssislər

Azərbaycanda mövcud olan texniki məktəblər bu işçi profilinə müvafiq ola bilər (bax: Fəaliyyət 1.5
Dəstəkləyən sənəd, bənd 4.3.2.1), lakin buna baxmayaraq, onlar kifayət qədər təcrübə yönümlü
olmurlar. Peşə təlim mərkəzləri “Dülgər”, “Mebel ustası”, “Elektrik” və “Tornaçı” kimi müvafiq
kursları təmin edir; daş yonan, gips ustası, dekorator və daş kəsən peşə təhsili nəzərdə tutulmayıb.
5.6.4 Təqdim edilməli olan təhsil və peşə imkanları

Mövcud təhsil təklifi ilə yanaşı, mədəniyyət və turizm sektorunda bacarıqların ümumi səviyyəsini
artırmaq məqsədilə mövcud peşə təhsil sisteminə bəzi peşə təhsili, bakalavr təhsili və magistratura
təhsili də daxil edilə bilər. Təlim və peşə yolları, mövcud mütəxəssislərin bacarıqlarını artırmaq və
mədəniyyət üzrə direktorlar, səyahət üzrə direktorlar və kommunikasiya üzrə mütəxəssislərin yeni
namizədlərini hazırlamaq üçün həm də “təkrar təlim” şəklində təqdim edilə bilər.
Ərazinin turizminin təşviqatı üçün vacib olan “Səyahət üzrə menecer” vəzifəsinə gəldikdə “VEKTOR” Layihəsinə (http://www.vector-tourism.net/) müraciət etməyə dəyər. VEKTOR layihəsi
Avropa Komissiyasının dəstəyi və Erasmus + Proqramı tərəfindən maliyyələşdirilən layihədir.
Layihə Səyahət üzrə Menecer (SM) yüksək ixtisaslı peşəkar profilini müəyyənləşdirmək məqsədini
daşıyır və bu, inteqrasiya perspektivində turistlərin təyinatını idarə etmək, genişləndirmək və təşviq
etmək üçün strategiyalar təklif edə bilər. İkincisi, SM üçün birgə tədris proqramını hazırlamaq
məqsədilə Peşə Təhsili və Təhsili üzrə Avropa Kredit Sistemi (ECVET) standartlarına (təhsil
nəticələrinə, öyrənmə nəticələrinə dair yanaşmalara və s.) uyğun olaraq kursun minimum tələblərini
müəyyənləşdirərək turizm sektorunda ixtisaslı mütəxəssislərin çatışmazlığını azaltmaq məqsədini
daşıyır. Layihə 2015-ci ilin noyabr ayında başlayıb və 3 il davam edəcəkdir.
VEKTOR layihəsinin məqsədləri aşağıdakılardır:
•

•

•

•

Səyahət üzrə menecerin turizm məkanlarını inkişaf etdirmək, gücləndirmək və təbliğ etmək
qabiliyyətinə əsasən, turzimdə lazımi bilik və bacarıqları öyrənmək və tərəfdaşlar arasında
yaxşı təcrübə, bilik və təcrübə mübadiləsi etmək;
Onlayn kursa (e-təhsil platforması) daxil edilmək üçün ECVET yanaşması və Avropa
Keyfiyyətə Zəmanət İstinadı (EQAVET) prinsiplərini istifadə edərək, Səyahətlər üzrə menecer
profilinə aid innovativ və birləşdirilmiş təlim proqramını işləyib hazırlamaq;
SM təlim proqramına daxil olan ən mühüm və innovativ modulların bir hissəsini sınaqdan
keçirmək üçün İspaniya və İtaliyada 24 tələbənin iştirakı ilə pilot mərhələsi təşkil etmək. Etəhsil platformasının digər vahidləri/modulları repetitorların dəstəyi ilə məsafəli şəkildə
sınaqdan keçiriləcək;
Layihə nəticələrinə, mövcud Avropa Peşə təhsili və təlimləri (əmək bazarının ehtiyaclarına
güclü diqqət yetirmək) üzrə inkişafa, bu peşənin xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq Səyahət üzrə
menecerlər üçün təşkil edilmiş təhsil standartlarına əsaslanan Həyat Boyu Təhsil üçün Avropa
İxtisas Sistemi (EQF) layihəsini işləyib hazırlamaq və dolayısı ilə bu peşənin turizm sahəsində
bilik və bacarıqlarını təsvir edən EQF sistemində 5-ci səviyyəyə sahib olan ixtisas profilini
müəyyən etmək;
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•

Səyahət üzrə menecerin profilini və əlaqədar təlim tədris planını təsdiqləmək.

VEKTOR lazımlı sənədləri hazırlamış və onları onlayn rejimdə əlçatan etmişdir: http://www.vectortourism.net/documentation.

5.7 Monitorinq və Qiymətləndirmə mexanizmləri
Ərazinin inteqrasiyalı idarəetmə planını tamamlamaq üçün, təklif olunan tədbirlərin və yaradılmış
təsirlərin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini mədəni və iqtisadi cəhətdən qiymətləndirmək
məqsədilə monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin yaradılması lazımdır. Bu məqsədlə, xüsusi
göstəricilərə və analitik parametrlərə əsaslanan nəzarət modelinin hazırlanması lazımdır. Təklif
edilən hər bir tədbirə görə bir neçə mümkün göstərici artıq müəyyənləşdirilmişdir (5.2-ci bəndə bax).
Planın icrasına nəzarət üçün digər göstəricilər - iqtisadi göstəricilərdən və mədəni göstəricilərdən
ibarət iki kateqoriyadır:
İqtisadi göstəricilər:
-

ölkədə turizm və mədəni fəaliyyətlərin dəyərinin artırılması;
regionda turizm xərclərinin (əsasən qonaqçılığın) dəyişməsi;
müvafiq ərazidə və kəndlərdə vətəndaşların fərdi gəlirləri;
turizm və mədəniyyət sahələrində yaradılmış məşğulluq;
festival və tədbirlərə səfərlərin sayı;
İsmayıllı şöbəsinə gələn turistlərin sayı;
ərazidə fəaliyyət göstərən mədəni resurslara əsaslanan sahibkarlıq təşəbbüslərinin sayı;
özəl sektorun irs aktivlərinə və ya mədəni fəaliyyətlərə sərmayə qoyuluşunun artımı;
dövlət tərəfindən mədəniyyət sektorunun maliyyələşdirilməsinin artırılması;

Mədəni göstəricilər:
-

ərazidə fəaliyyət göstərən mədəni təşəbbüslərin, layihələrin və tədbirlərin sayı;
ərazidə bərpa və bərpa layihələrinin sayı;
İsmayıllı rayonun ölkədə və beynəlxalq səviyyədə qəbul səviyyəsinin dəyişməsi;
maraqlanan müxtəlif bələdiyyələr və icmalar arasında mədəniyyət mübadilələrinin artması;
mədəni və turistik operatorların potensialının artırılması;
ölkənin digər turistik yerləri ilə müqayisədə turistlərin regionda təklif olunan xidmətlərə
üstünlük verməsi;
yerli mədəni istehsalatların (sənətkarlıq və kənd təsərrüfatı) keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
beynəlxalq mediada turist nüfuzunun tendensiyaları;

Səmərəli nəzarətin aparılması üçün əməliyyat mərhələsi başlandıqdan sonra, planda göstərilən vahid
göstəricilərə uyğun olaraq ətraflı məlumat verilməlidir.
-

ərazidən məlumat toplamaq və hazırlamaq üçün real imkan;
göstəriciləri mütəmadi olaraq yeniləmək üçün məlumatların mövcudluğu;
informasiya qaynaqlarının etibarlılığı.
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Seçilmiş göstəricilər vasitəsilə məlumatların mütəmadi olaraq toplanması, planın təklif olunan
tədbirlərini və planın ümumi məqsədlərini səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün və zərurət
yarandıqda əldə edilmiş nəticələr əsasında düzəliş tədbirlərini tətbiq etmək üçün yararlı olacaq.

5.8 Planın hazırlanması üçün izlənməsi və növbəti təkliflər
Bu planın səmərəliliyini və onun əraziyə olan təsirini maksimuma çatdırmaq üçün gələcəkdə həyata
keçiriləcək planlarda bir neçə tədqiqatın daha ətraflı araşdırılması həyata keçirilə bilər. Bununla bağlı
mümkün addımlar müəyyən edilmişdir:
1) Müşayiət edilən tədbirlər
Potensialın yaradılması və planın başlanması məqsədilə pilot layihələrinin həyata keçirilməsinə
xüsusi diqqət yetirilməsi ilə yanaşı, bir sıra müşayiətedici və dəstəkləyici tədbirlərin, ümumi iqtisadi
dəyərin artırılması prosesi ilə təklif olunan tədbirlərin ağlabatan şəkildə yerinə yetirilməsinin təmin
edilməsi məqsədəuyğundur.
2) Digər İdarələrin təhlilini həyata keçirmək
Planın və onun təklif etdiyi tədbirlərin mümkün davamı kimi, ölkənin digər sahələrində də mədəni
siyasətləri həyata keçirmək və Azərbaycanda mədəniyyət sektorunun ümumi təşkilatını daha səmərəli
təkmilləşdirmək üçün təhlilin aparılması nəzərdən keçirilə bilər. Planda nəzərdə tutulan tədbirlərin
Bakıdan Gürcüstana yaradılan turist dəhlizi boyunca Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarına
və həmçinin ilk olaraq Şəmkir və Lənkəran kimi digər Regional İdarələrə də tətbiq edilməsi yaxşı
olardı. Bu mümkün tədbir İsmayıllı İdarəsi üçün həyata keçirilən tədbirlərin nəzarətindən irəli gələn
məlumatlara əsaslanır. YUNESKO-nun inteqrasiyalı idarəetmə planını həyata keçirmək üçün
Qobustan və Bakıda yerləşən İçərişəhərdə tələb olunan iki Dünya İrsi Əraziləri ilə bağlı yanaşmaların
və tədbirlərin müqayisə edilməsi ölkə səviyyəsində idarəetmə yanaşmasını və idarəetmə bacarıqlarını
uyğunlaşdırmaq üçün maraqlı və təsirli ola bilər.
3) Yerli iqtisadi inkişafın planlaşdırmasına diqqət etməklə planı ətraflı şəkildə tərtib etmək
Mövcud planın başqa mümkün formada işlənib hazırlanması yerli iqtisadi inkişaf planlarının işlənib
hazırlanmasından ibarət ola bilər. Bu tədbir İsmayıllı İdarəsində mədəni-turistik ərazinin
yaradılmasını dəstəkləmək və ölkə səviyyəsində iqtisadi müxtəlifliyi müşayiət etmək üçün konkret
iqtisadi və maliyyə tədbirlərini müəyyən etməklə plan tərəfindən təklif olunan inteqrasiyalı
yanaşmanı tamamlayacaqdır.
4) Yeni formada əməkdaşlıqlar işləyib hazırlamaq
Beynəlxalq səviyyəli vahid qurumlar arasında (məsələn, muzeylər, tarixi kəndlər, digər ölkələrdə
oxşar reallıqlara malik festivallar) hədəf götürülmüş şəbəkə işinin işlənib hazırlanması, ictimaiyyətin
İsmayıllı İdarəsi və onun maraqlı yerləri istiqamətində marağını asanlaşdırmaqla planın səmərəliliyini
artırmaq üçün effektiv əlavə tədbir ola bilər.
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Əlavələr
Əlavə 1 – İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin ərazisində yerləşən
abidələr
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2
avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmişdir
1 nömrəli əlavə
Dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin Siyahısı
Memarlıq abidələri
Abidənin
inventar
№-si

Abidənin adı

Tarixi

Lahıc Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

14.

XV—XIX əsrlər

Yerləşdiyi ünvan
İsmayıllı rayonu, Lahıc qəsəbəsi

Arxeoloji abidələr
Abidənin
inventar
№-si

Abidənin adı

54.

Qədim Qəbələ şəhəri, Səlbir qala

55.

Qədim Şamaxı şəhəri

56.

Qədim qəbiristanlıq, məbəd və yaşayış yeri

Tarixi
antik dövr-orta
əsrlər
antik dövr-orta
əsrlər
antik dövr

Yerləşdiyi ünvan
Qəbələ rayonu
Şamaxı şəhəri
Ağsu rayonu, Nüydü kəndi
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli Qərarı
ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
2 nömrəli əlavə
Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin Siyahısı
Memarlıq abidələri
Abidənin
inventar
№-si
205.
266.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.*
296.*
297.
317.
318.
319.
320.
321.

Abidənin adı
Ağsu rayonu
Şeyx Dursun türbəsi
İsmayıllı rayonu
Qız qalası
Qəbələ rayonu
Alban məbədi
Türbələr kompleksi:
Şeyx Bədrəddin türbəsi
Şeyx Mansur türbəsi
Şeyx Məhəmməd türbəsi
Türbə
Qala
Qala
Qobustan rayonu
Diri Baba türbəsi
Şamaxı rayonu
Qaleyi Bəyqurt
Cümə məscidi
Gülüstan qalası
Şaxəndan gümbəzi
Astrofizika rəsədxanası

Tarixi

Yerləşdiyi ünvan

1457-ci il

Ağsu şəhəri

VII əsr

Xanagah kəndi

IV—VIII əsrlər

Əmirli kəndi

1446-cı il
XVI əsr
XV əsr
XVI əsr
VI—IX əsrlər
IX—XV əsrlər

Həmzə kəndi
Həmzə kəndi
Həmzə kəndi
Həmzə kəndi
Vəndam kəndi
Nic kəndi

1402-ci il

Qobustan şəhəri

XII—XV əsrlər
VIII—XIX əsrlər
VIII—XV əsrlər
XVII əsr
1962-ci il

Şamaxı şəhəri
Şamaxı şəhəri
Şamaxı şəhəri
Şamaxı şəhəri
Şamaxı rayonu

Arxeoloji abidələr
Abidənin
inventar
№-si
807.*
808.
809.*
810.
811.*
812.
813.
814.
815.
816.

Abidənin adı
Ağsu rayonu
Cavanşir yaşayış yeri
Yeni Şamaxı qalıqları
Qırlartəpə yaşayış yeri
Qədim qəbiristanlıq
Xaraba şəhər yeri
Xanyurdu kurqanı
Qaraçıbulaq
Qaraçuxa nekropolu
Xəzinə dağı
Nekropol
İsmayıllı rayonu

Tarixi

ilk orta əsrlər
orta əsrlər
eneolit-antik dövrü
I əsr
XVI—XVIII əsrlər
tunc dövrü
e.ə. III—I əsrlər
son tunc-ilk dəmir
dövrü
orta əsrlər
I—III əsrlər

Yerləşdiyi ünvan

Ağsu şəhərindən 3 km şərqdə
Ağsu şəhərindən 5 km aralı
Qırlar kəndi
Qırlar kəndinin yaxınlığında
Ülgüc kəndinin yaxınlığında
Ərəbuşağı kəndi
Nuran kəndindən şərqdə
Nuran kəndindən şərqdə
Padar kəndinin yanında
Xasinədərə kəndindən şərqdə
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I—V əsrlər
I—V əsrlər
e.ə. I əsr—e. I əsr
II—IV əsrlər
e.ə. III—I əsrlər—
e. I əsr
e.ə. III—I əsrlər—
e. I əsr
e.ə. IV—I əsrlər
e.ə. IV—I əsrlər

1140.
1141.
1142.
1143.*
1144.

Nekropol
Yaşayış yeri
Qışlaq yaşayış yeri
Qalagah şəhərgahı
Köhnə qəbiristanlıq

1145.

Yaşayış yeri

1146.
1147.

Şıxdərə kəlləsi yaşayış yeri
Bozavənd nekropolu

1148.
1149.

Köhnə qəbiristanlıq
Köhnə qəbiristanlıq

1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.*
1167.*

Köhnə qəbiristanlıq
Yaşayış yeri və nekropol
Yaşayış yeri
Şamdlan yaşayış yeri
Küp qəbirləri nekropolu
Belbaxça yaşayış yeri
Yaşayış yeri
Soğanlıq nekropolu
Şəkili nekropolu
Yaşayış yeri
Nekropol
Küp qəbirləri nekropolu
Böyük qəbiristanlıq
Xapaya qalası
Xankəndi yaşayış yeri
Nekropol
Kənzə yaşayış yeri
Qəndov nekropolu

1168.*
1169.*
1170.*

IX—XII əsrlər
IX—XIII əsrlər
IX—XII əsrlər

1293.

Niyal qalası
Sulut yaşayış yeri
Gəlfərəc yaşayış yeri
Qəbələ rayonu
Kamaltəpə

1294.

Çuxur Qəbələ yaşayış yeri

IX—XVIII əsrlər

1295.

Türbə

IX—X əsrlər

1296.

Kurqan

ilk tunc dövrü

1297.
1298.
1299.
1300.

Kilsədağ məbədi
Yalovlutəpə qəbiristanlığı
“Qaçaq evləri” tikintisi
Kolatan

ilk orta əsrlər
antik dövrü
IX—XIX əsrlər
IX—XIV əsrlər

1301.

Bulaqlı dərə yaşayış yeri

III—VIII əsrlər

1302.

Qaraul təpə

1303.
1304.

Pirəşərif qala
Torpaq kurqanı

e.ə. V əsr—e. X
əsr
IX—XIV əsrlər
e.ə. I minillik

1305.
1306.

Daş kurqanı
Qala

tunc dövrü
VI—IX əsrlər

I əsr
e.ə. III—I əsrlər—
e. I—II əsrlər
e.ə. III əsr
e.ə. III—I əsrlər
e.ə. III—I əsrlər
VIII—XVIII əsrlər
e.ə. III—I əsrlər
e.ə. I əsr—e. III əsr
I—V əsrlər
e.ə. III—I əsrlər
e.ə. IV—I əsrlər
XIII—XIV əsrlər
e.ə. III—I əsrlər
I—II əsrlər
XV—XX əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
antik dövrü
e.ə. III—I əsrlər
e.ə. I əsr—e. I əsr

IX—XVIII əsrlər

Qalagah kəndi
Qalagah kəndi
Qalagah kəndi
Qalagah kəndinin yaxınlığında
Mollaisaqlı kəndi
Mollaisaqlı kəndi
Mollaisaqlı kəndi
Mollaisaqlı kəndi, Göyçayın sol
sahilində
Gəncə kəndi
Zərnava kəndi
Hacıhətəmli kəndi
Hacıhətəmli kəndi
Hacıhətəmli kəndindən cənubda
Zərgəran kəndi
Şabiyan kəndinin şərqində
Gürdüvan kəndi
Talıstan kəndi
Tircan kəndinin cənubunda
Vəng kəndi
Qalacıq kəndindən şimalda
Pirəbilqasım kəndindən şimalda
Aşıqbayramlı kəndi
Güyüm kəndi
Topçu kəndinin şimalında
Basqal kəndindən cənub-şərqdə
Qubaxəlilli qəsəbəsi
Kənzə kəndi
Qəndov kəndi Girdimançayın sağ
sahili
Lahıc-Basqal kəndlərinin arasında
Sulut kəndi
Gəlfərəc kəndi
Qəbələ şəhər darvazasından 50
m cənubda
Qəbələ qalasının qabağında,
Kamaltəpənin cənub hissəsində
Çuxurqəbələ kəndindən 500
m cənubda
Hacıallı kəndindən 5 km şimalqərbdə
Hacıallı kəndinin şimal-şərqində
Nicabdallı kəndi
Savalan kəndi
Savalan kəndindən 5 km cənubda,
Savalan dağında
Savalan kəndindən 2 km şimalşərqdə
Savalan kəndi, Savalan dağının
cənubunda
Dizaxlı kəndi
Dizaxlı kəndindən 500 m şimalşərqdə
Dizaxlı kəndindən şimalda
Vəndam kəndi
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1307.

Daşmir yaşayış yeri

III—IX əsrlər

1308.
1309.
1310.
1311.

Qala
Yaloylutəpə nekropolu
Gavur qalası
Axıtəpə yaşayış yeri

IX—XIV əsrlər
antik dövrü
IX—XIV əsrlər
V—XIV əsrlər

1312.

Nekropol

1313.
1314.

Daxaltəpə
Torpaq kurqanı

1315.
1316.
1317.

Türbə
Yaşayış yeri və qəbiristanlıq
Bəylər kənd xarabalıqları

e.ə. IV əsr və e. I
əsr
I—XI əsrlər
e.ə. I minilliyin
əvvəli
XVIII əsr
antik dövrü
IX—XVIII əsrlər

1318.
1319.
1320.

Dairəvi kilsənin xarabalıqları
Torpaq kurqanı
Yedditəpə yaşayış yeri

VIII—XVI əsrlər
e.ə. I minillik
V—VIII əsrlər

1321.

Ustacan qalası

IX—XIV əsrlər

1322.

Ustacan təpəsi

V—VIII əsrlər

1323.

Xırmantəpə yaşayış yeri

IX—XIV əsrlər

1324.

Xəzrə taxta piri

XI—XVIII əsrlər

1325.
1326.
1327.
1328.

Kələş qala yeri
Bucaq yeri
Daş kurqanı
Qaladam

V—XI əsrlər
IX—XIV əsrlər
tunc dövrü
VI—XIV əsrlər

1329.

Surxay qalası

IX—XIV əsrlər

1330.

Şıhitəpə yaşayış yeri

IX—XIV əsrlər

1331.
1332.

Qaçaq evi yaşayış yeri
Çaxçaxlı yaşayış yeri

IX—XIV əsrlər
IX—XIV əsrlər

1333.
1334.
1335.

Bayramkoxa qalası
Qızlar qalası
Xarabakənd yeri

ilk orta əsrlər
IX—XIV əsrlər
XI—XVIII əsrlər

1336.
1337.
1338.

Qala
Ağcəburun yaşayış yeri
Küp qəbirləri nekropolu

1339.

Seyidtala yaşayış yeri

ilk orta əsrlər
IX—XIV əsrlər
e.ə. II—I əsrlər e.
I—II əsrlər
e.ə. IV—I əsrlər

1340.

Qafarlı yaşayış yeri

IX—XIV əsrlər

1341.

Qaratəpə

1342.
1343.

Kəbir mıx yaşayış yeri
Torpaqtəpə yaşayış yeri

1344.

Qəbələ şəhərində məbəd sahəsi

e.ə I minilliyin
əvvəli
V—VIII əsrlər
e.ə. I minilliyin
əvvəli
antik dövrü

Vəndam kəndindən 5 km şimala,
Keçəltəpə və Cindağ dağları arasında
Nic kəndi
Nic kəndindən cənub tərəfdə
Bum kəndi
Bum kəndindən 500 m şimal-şərqdə,
Günadağın qərb ətəyində
Şəfili kəndi
Şəfili kəndindən 1 km cənubda
Şəfili kəndindən 1 km şimalda
Şəfili kəndindən 1 km şimalda
Əmirvan kəndi, fermanın ərazisində
Əmirvan-Yengicə kəndlərinin
arasında
Əmili kəndindən 3 km şimal-qərbdə
Əmili kəndinin şərqində
Bayramkoxalı kəndindən 3
km şimalda
Bayramkoxalı kəndindən cənubşərqdə
Bayramkoxalı kəndindən 10
kmcənub-şərqdə, Göyçay və Yeleyən
dərələrinin arası
Bayramkoxalı kəndindən şərqdə,
Göyçay dərəsinin qərb tərəfində
Bayramkoxalı kəndindən 3 kmşimalşərqdə
Sileyli kəndinin cənub tərəfində
Sileyli kəndi
Sileyli kəndi
Kəmərvan kəndindən 4 kmşimalda,
dağın başında
Türyançay və Göyçay dərələrinin
arasında, Surxayxan dağı başında
Türyançay və Göyçay dərələrinin
arasında, Surxayxan dağı başında,
Şihitəpə ərazisində
Qaraçay və Türyançay qovşağında
Yengicə kəndindən 1 km cənubqərbdə
Zalam kəndindən şərqdə
Zalam kəndindən 3 km şərqdə
Məmmədağalı kəndindən 2
kmcənub-qərbdə
Kürd kəndindən 3 km cənub-qərbdə
Kürd kəndindən 3 km cənub-qərbdə
Yenikənd kəndinin yaxınlığında
Qaraçay çayının qərbində
Kiçik Pirəli kəndindən 5 kmcənubda,
Qəbələ şəhərgahından 4 km aralı
Kiçik Pirəli kəndindən 3 kmcənubda
Qafarlı ərazisində
Sarıhacılı kəndindən 1 km cənubşərqdə
Tövlə kəndindən 2 km şimal-şərqdə
Tövlə kəndindən 500 m cənubda
Tövlə kəndindən 3 km cənubda
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1346.
1347.
1348.

Azaxlı kurqanı
Qobustan rayonu
Qobustan yaşayış yeri
Kolanı yaşayış yeri
Şərar nekropolu

1349.
1350.*

Küp qəbirləri nekropolu
Qəbiristanlıq

1351.*
1352.*
1353.*
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.*
1359.*
1360.*
1703.

Çalov yaşayış yeri
Cəyirli yaşayış yeri
Şıxzəyirli kurqanı
Qədirtəpə kurqanı
Çaxna nekropolu
Yaşayış yeri
Nekropol
Kolanı yaşayış yeri
Qalacıq istehkamı
Yaşayış yeri
Şamaxı rayonu
Xınıslı qəbiristanlığı

1704.*
1705.*
1706.
1707.
1708.

Yaşayış yeri
Pir Mərdəkan xanəgahı
Qalacıq yaşayış yeri
Küp qəbirləri nekropolu
Şəhərgah

1709.

Şəhərgahın qəbiristanlığı

1710.

Saxsılı taxta yaşayış yeri

1711.
1712.*
1713.
1714.

Pirəbağdad nekropolu
Sarıtəpə kurqanı
İki qardaş kurqanı
Kurqanlar kompleksi (6 ədəd)

1715.
1716.*
1717.

Nekropol
Çuxuryurd yaşayış yeri
Qəbiristanlıq

1718.
1719.

Şəhərgah nekropol
Günəşli yaşayış yeri

1720.

Quşçu qəbiristanlığı

1345.*

tunc dövrü

Azaxlı kəndi

ilk orta əsrlər
antik dövrü
antik dövrü və ilk
orta əsrlər
antik dövrü
antik dövrü, orta
əsrlər
ilk orta əsrlər
ilk orta əsrlər
ilk orta əsrlər
tunc dövrü
antik dövrü
antik dövrü
antik dövrü
ilk orta əsrlər
ilk orta əsrlər
ilk orta əsrlər

Qobustan şəhərindən şimalda
Poladlı kəndi
Poladlı kəndi

ilk orta əsrlər

Şamaxı şəhərindən 2 km şimalda,
Xınıslı kəndi
Carhan kəndinin şimal tərəfində
Göylər kəndi
Göylər kəndi
Dağgöylər kəndi
Çölgöylər kəndi

XV əsr
XII əsr
III—XIII əsrlər
antik dövrü
antik dövrü və ilk
orta əsrlər
antik dövrü və ilk
orta əsrlər
antik dövrü və ilk
orta əsrlər
ilk orta əsrlər
dəmir dövrü
tunc və dəmir
dövrü
antik dövrü
ilk orta əsrlər
antik dövrü və orta
əsrlər
ilk orta əsrlər
antik dövrü və orta
əsrlər
ilk orta əsrlər

Bəklə kəndi
Çalov kəndi
Çalov kəndi
Cəyirli kəndi
Şıxzəyirli kəndi
Sündi kəndindən 2 km şimal-qərbdə
Çıraqlı kəndi
Çıraqlı kəndi
Çıraqlı kəndi
Golanı kəndi
Golanı kəndi
Cəmcəmli kəndi

Çölgöylər kəndi
Çölgöylər kəndi
Çölgöylər kəndi
II Çaylı kəndi
Çuxuryurd kəndi
Çuxuryurd kəndi
Çuxuryurd kəndi
Çuxuryurd kəndi
Günəşli kəndi
Bağırlı kəndi
Dağ Bağırlı kəndi
Quşçu kəndi
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli
132 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
3 nömrəli əlavə
Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı
Memarlıq abidələri
Abidənin
inventar
№-si
4085.*
4086.
4087.
4088.
4089.
4090.*
4355.
4356.
4357.
4358.
4359.
4360.
4361.
4362.
4363.
4364.
4365.
4366.
4367.
4368.
4369.
4370.
4371.*
4372.

4373.
4374.
4375.
4376.
4377.
4378.
4379.
4380.
4381.
4382.
4383.
4384.
4385.
4386.

Abidənin adı
Ağsu rayonu
Pir Bəxtiyar türbəsi
Türbə
Türbə
Bilal Əfəndi məscidi
Məscid
Şeyx Əhmədli türbəsi
İsmayıllı rayonu
Qoşabulaq
Məscid
Hamam
Türbə
Girdiman qalası
Fitdaq
Gümbəz (sərdabə)
Xan qalası
Qasımxan qalası
Kilsə
Kilsə
Kilsə
Məscid
Məscid
Məscid
Məscid
Cümə məscidi
“Zərbi-mücü”sikkəsi həkk olunmuş yaşayış
evi
Lahıc Tarix-Mədəniyyət Qoruğu
Ə.Dəmirovun yaşayış evi
Hacı Səməd Şirinovun yaşayış evi
Məmməd Manafovun yaşayış evi
Ağabalayev qardaşlarının yaşayış evi
Müslüm Dəmirovun yaşayış evi
Eyni Nəzərovun yaşayış evi
Əli Məmmədovun yaşayış evi
Mirzə Ağa Əliyevin yaşayış evi
Badavun məscidi
Məmməd İbrahimin yaşayış evi
Hacı Dadaş Haqverdiyevin yaşayış evi
Məşədi Məmmədin yaşayış evi
Hacı Molla Hüseynin yaşayış evi
Ağarəhim Rəhimovun yaşayış evi

Tarixi

Yerləşdiyi ünvan

XX əsr
1909-cu il
1897-ci il
XIX əsr
XX əsr
XIX əsr

Ağsu şəhəri
Qaraqoyunlu kəndi
Qaraqoyunlu kəndi
Padar kəndi
Padar kəndi
Xəlilli kəndi

XIX əsr
XIX əsr
XVII əsr
XIX əsr
XVIII əsr
XVIII əsr
XVIII əsr
XVII əsr
XVII əsr
XII əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XVIII əsr

Talıstan kəndi
İsmayıllı şəhəri
Basqal kəndi
Zeyvə kəndi
Lahıc kəndi
Sulut kəndi
Pirəbilqasım kəndi
Xankəndi kəndi
Qalacıq kəndi
Qalakah kəndi
Kirk kəndi
Keşxurt kəndi
Diyallı kəndi
Topçu kəndi
Tağlabiyan kəndi
Yeniyol kəndi
Sumaqallı kəndi
Mücü kəndi

1870-ci il
1864-1865-ci illər
1870-ci il
1800-cü il
1897-1898-ci illər
1770-ci il
1907-1908-ci illər
1851-1852-ci illər
1791-ci il
1918-ci il

Bayramov küçəsi, 3
Bayramov küçəsi, 5
Bayramov küçəsi, 7
Bayramov küçəsi, 11
Bayramov küçəsi, 12
Bayramov küçəsi, 14
Bayramov küçəsi, 16
Bayramov küçəsi, 18
Bayramov küçəsi
S.Vurğun küçəsi, 2

1832-1833-cü illər
1908-ci il
1902-ci il
1908-1909-cu illər

S.Vurğun küçəsi, 7
S.Vurğun küçəsi, 8
S.Vurğun küçəsi, 10
S.Vurğun küçəsi, 11
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4387.
4388.
4389.
4390.
4391.
4392.
4393.
4394.
4395.
4396.
4397.
4398.
4399.

Məmməd Abbasovun yaşayış evi
Mahmud Əliyevin yaşayış evi
Bağırovun yaşayış evi
Ramazan Rzayevin yaşayış evi
Cəbrayıl Allahverdiyevin yaşayış evi
Qəzənfər Qəniyevin yaşayış evi
Ağolu məscidi
Anaxanım Aşumovanın yaşayış evi
M.Nurməmmədovun yaşayış evi
Bağır Əliyevin yaşayış evi
Baba Məmmədzadənin yaşayış evi
Səlim Əliyevin yaşayış evi
Nəcəfqulu Quliyevin yaşayış evi

1870-ci il
1880-ci il
1908-ci il
1906-1907-ci illər
1920-ci il
XIX əsr
1902-ci il
1890-cı il
1902-1903-cü illər
1872-ci il
1851-1855-ci illər
1860-cı il
1910-cu il

S.Vurğun küçəsi, 13
S.Vurğun küçəsi, 17
S.Vurğun küçəsi, 18
S.Vurğun küçəsi, 20
1-ci S.Vurğun döngəsi, 3
1-ci S.Vurğun döngəsi, 6
Q.İsmayılov küçəsi
Q.İsmayılov küçəsi, 1
Q.İsmayılov küçəsi, 6
Q.İsmayılov küçəsi, 7
Q.İsmayılov küçəsi, 8
Q.İsmayılov küçəsi, 10
R.Nəcəfov küçəsi, 6

4400.

Məcid Abbasovun yaşayış evi

1909-1910-cu illər

R.Nəcəfov küçəsi, 7

4401.

Səttar Abbasovun yaşayış evi

1890-cı il

R.Nəcəfov küçəsi, 13

4402.

Hacı Canbaxışın yaşayış evi

1884-1885-ci illər

R.Nəcəfov küçəsi, 16

4403.

Mirsadıq Sadıqovun yaşayış evi

1820-ci il

R.Nəcəfov küçəsi, 19

4404.
4405.
4406.
4407.
4408.
4409.
4410.
4411.

Cəbi Məlikovun yaşayış evi
Mikayıl Məlikovun yaşayış evi
Mehdi Xəlilovun yaşayış evi
Sona Qədirovanın yaşayış evi
Əhəd Hüseynovun yaşayış evi
Talıb İbrahimovun yaşayış evi
Musa Hüseynovun yaşayış evi
Zavaro məscidi

1875-1876-cı illər
1900-cü il
1920-ci il
1870-ci il
1820-ci il
1920-ci il
1820-ci il
XIX əsr

R.Nəcəfov küçəsi, 22
R.Nəcəfov küçəsi, 22 A
R.Nəcəfov küçəsi, 33
R.Nəcəfov küçəsi, 37
R.Nəcəfov küçəsi, 46
R.Nəcəfov küçəsi
R.Nəcəfov döngəsi, 1
R.Nəcəfov küçəsi

4412.

Zavaro bulağı

XIX əsr

R.Nəcəfov küçəsi

4413.
4414.
4415.
4416.
4417.
4418.
4419.
4420.
4421.
4422.
4423.
4424.
4425.
4426.
4427.
4428.
4429.
4430.
4431.
4432.
4433.
4434.
4435.
4436.
4437.
4438.
4439.
4440.
4441.

Hacı Cahanbaxış hamamı
Məşədi Məmmədəli Talıbovun yaşayış evi
Qasım Qasımovun yaşayış evi
Hüseynəli Hüseynovun yaşayış evi
Əziz Abbasovun yaşayış evi
Əkbər Rəhimovun yaşayış evi
Hacı Aşırın yaşayış evi
Hacı Molla Hüseynin 2 mərtəbəli mağazası
Kəblə Bayramın 2 mərtəbəli mağazası
Nağı Əliyevin yaşayış evi
Emalatxanalar
Kamil Kamilovun yaşayış evi
Bəşir Musayevin yaşayış evi
Hacı Qulu Ələsgərovun yaşayış evi
Hacı Ağa Sultanovun yaşayış evi
Əlimansurun yaşayış evi
Məşədi Süleymanın yaşayış evi
Abdulla Dadaşovun yaşayış evi
Hacıbaba Seyfəliyevin yaşayış evi
Baba Əlimərdanovun yaşayış evi
Məşədi Mütəllimin mağazası
Baladayının emalatxanası
Hacıyevlərin yaşayış evi
Baba bulağı
Hacı Gəray bulağı
Yuxarı Aragit məscidi
Su dəyirmanı
Hacı Əhmədin yaşayış evi
Mirzə Məhəmmədin yaşayış evi

XIX əsr
1911-1912-ci illər
1877-1878-ci illər
1850-ci il
1910-1911-ci illər
1877-1878-ci illər
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
1811-1812-ci illər
1903-1904-cü illər
1910-cu il
XIX əsr

N.Hüseynov küçəsi, 2
N.Hüseynov küçəsi, 3
N.Hüseynov küçəsi, 4
N.Hüseynov küçəsi, 5
N.Hüseynov küçəsi, 8
N.Hüseynov küçəsi, 10
N.Hüseynov küçəsi, 13
N.Hüseynov küçəsi, 17
N.Hüseynov küçəsi, 19
N.Hüseynov küçəsi, 27
N.Hüseynov küçəsi, 29
N.Hüseynov küçəsi, 38
N.Hüseynov küçəsi, 39
N.Hüseynov küçəsi, 40
N.Hüseynov küçəsi, 48
N.Hüseynov küçəsi, 50
N.Hüseynov küçəsi, 52
N.Hüseynov küçəsi, 54
N.Hüseynov, 10-cu döngə, 3
N.Hüseynov, 12-ci döngə, 1
N.Hüseynov küçəsi
N.Hüseynov küçəsi
N.Hüseynov küçəsi
N.Hüseynov küçəsi
N.Hüseynov küçəsi
Nərimanov küçəsi
Nərimanov küçəsi, 1
Nərimanov küçəsi, 8
Nərimanov küçəsi, 16

1901-ci il
1914-1916-cı illər
1820-ci il
1870-ci il
XIX əsr
XIX əsr
1930-cu il
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
1882-ci il
XIX əsr
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4442.
4443.
4444.
4445.
4446.
4447.
4448.
4449.
4450.
4451.
4452.
4453.
4454.
4455.
4456.
4457.
4458.
4459.
4460.
4461.
4462.
4463.
4464.
4465.
4466.
4467.
4582.
4583.
4584.
4585.
4586.
4587.
4588.
4589.
4590.
4591.
4592.
4593.
4594.
4595.
4958.
4959.
4960.
4961.
4962.*
4963.*

Seyidlərin yaşayış evi
Ağabala Novruzovun yaşayış evi
Hüseyn Axundovun yaşayış evi
Hacı Əbdüləlinin mağazası
Süleymanovların yaşayış evi
Rəhimlinin yaşayış evi
Ağamusa Kazımovun yaşayış evi
Mirzəli Axundovun yaşayış evi
Aşağı Aragit məscidi
Hacı Məmmədəlinin yaşayış evi
Məmmədinin yaşayış evi
Seyfulla Əliyevin yaşayış evi
İsgəndər İsgəndərovun yaşayış evi
Soltan Babayevin yaşayış evi
Məşədi Damadın yaşayış evi
Baba Quliyevin yaşayış evi
Usta Məhəmməd Rzanın yaşayış evi
Hacı Mahmud məscidi
Hacı Nurməmməd hamamı
Hacı Qəhrəman hamamı
Aslani hamamı
Lil körpüsü
Hacı Molla Hüseyn hamamı
Məşədi Ələkbərin yaşayış evi
Basqal Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu
Hamam
Məscid
Qəbələ rayonu
“Mirzəli evi” yaşayış evi
Cümə məscidi
Qala (qədim müdafiə qalası)
Türbə
İmam Baba türbəsi
Səkkizguşəli məscid
Məscid
Məscid
Üçmərtəbəli yaşayış evi
Qobustan rayonu
Karvansaray
Qala
Məscid
Karvansaray
Cavanşir qalası
Şamaxı rayonu
Qoşa Bulaq
Körpü
Türbə
Türbələr kompleksi (8 ədəd)
Məscid
Məscid

XIX əsr
1920-ci il
1902-1903-cü illər
1911-ci il
XIX əsr
1896-cı il
1900-cü il
1884-1885-ci illər
XIX əsr
1913-cü il
XIX əsr
1912-ci il
1903-1904-cü illər
1903-cü il
XIX əsr
1920-ci il
1926-cı il
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
1907-ci il

Nərimanov küçəsi, 17
Nərimanov küçəsi, 20
Nərimanov küçəsi, 26
Nərimanov küçəsi, 36
Nərimanov küçəsi, 38
Nərimanov, 1-ci dalan, 1
Nərimanov, 1-ci dalan, 2
Nərimanov, 2-ci dalan, 4
Xaqani küçəsi
Xaqani küçəsi, 2
Xaqani küçəsi, 3
Xaqani küçəsi, 4
Xaqani küçəsi, 10
Xaqani küçəsi, 14
Xaqani küçəsi, 17
Xaqani küçəsi, 19
Xaqani küçəsi, 21
Lahıc qəsəbəsi
Zavara qəbiristanlığında
N.Hüseynov küçəsi
N.Hüseynov küçəsi
Lil dərəsində
Xaqani küçəsi, 7
Xaqani küçəsi, 23

XVII əsr
XVII əsr

Basqal kəndi
Basqal kəndi

1899-1906-cı illər
IX—XIII əsrlər
XIII—XIX əsrlər
XIII—XIX əsrlər
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr

Vəndam kəndi
Qəbələ şəhəri, Nizami küç., 1
Qəbələ şəhəri, Nizami küç., 18
Qəbələ şəhəri, böyük qəbiristanlıqda
Qəbələ şəhəri, qəbiristanlıqda
Qəbələ şəhəri
Bum kəndi
Bum kəndi
Dizaxlı kəndi

XVII əsr
XIV əsr
XV əsr

XIX əsr
1826-cı il
XIII əsr
XVII əsr
XIX əsr
1892-ci il

Qobustan şəhəri
Nabur kəndi
Sündü kəndi
Xilmilli kəndi
Şıxlar kəndi
Şamaxı şəhəri
Şamaxı şəhəri
Göylər kəndi
Kələxana kəndi
Səfalı kəndi
Dəmirçilər kəndi

Bağ-park, monumental və xatirə abidələri
Abidənin
inventar
№-si
5617.

Abidənin adı
Böyük Vətən Müharibəsində həlak olmuş
həmvətənlərimizin xatirə abidəsi

Tarixi

Yerləşdiyi ünvan
Ağsu şəhəri, S.Vurğun küçəsi

111

5642.
5657.*
5658.*
5683.
5684.
5685.
5686.

Böyük Vətən Müharibəsində həlak olmuş
həmvətənlərimizin xatirə abidəsi
İsmayılbəy Qutqaşınlının xatirə muzeyi
İsmayılbəy Qutqaşınlının qəbirüstü abidəsi
M.Ə.Sabirin ev-muzeyi
S.Ə.Şirvaninin qəbirüstü abidəsi
M.Ə.Sabirin qəbirüstü abidəsi
Böyük Vətən Müharibəsində həlak olmuş
həmvətənlərimizin xatirə abidəsi

İsmayıllı şəhəri
Qəbələ şəhəri
Qəbələ rayonu, Qəbələ kəndi
Şamaxı şəhəri, Şirvani küçəsi
Şamaxı, Şahıxəndan qəbiristanlığı
Şamaxı, Yeddigümbəz qəbiristanlığı
Şamaxı şəhəri

Arxeoloji abidələr
Abidənin
inventar
№-si
5760.*
5761.
5762.

Abidənin adı
Ağsu rayonu
Xaraba şəhər yeri
Peldaxar yaşayış yeri
Varna piri

Tarixi

XVI—XVIII əsrlər
orta əsrlər
XIX əsr

Ülgüc kəndinin yaxınlığında
Quzay və Qırlar kəndləri arasında
Yenikənd kəndinin yaxınlığında

orta əsrlər
XVI—XVIII əsrlər
XVI—XVII əsrlər
XVI—XVII əsrlər
XVI—XVIII əsrlər

Gürdüvan kəndinin cənub-şərqində
Zeyvə kəndi
Qalaçıq kəndi
Bizlan kəndi
Sulut kəndi

XVIII—XX əsrlər
son orta əsrlər
orta əsrlər
son orta əsrlər
orta əsrlər

Qəbələ şəhəri
Çuxurqəbələ kəndindən 2 km şərqdə
Xəzrə kəndi
Vəndam kəndindən 3 km şərqdə
Vəndam kəndindən 4 km şimalşərqdə
Vəndam kəndi
Vəndam kəndi
Əmirvan kəndindən şimal-şərqdə,
Yengicə kəndindən cənub-şərqdə
Əmirvan kəndindən 3 km şimalşərqdə
Bayramkoxalı kəndinin cənub-şərq
tərəfində
Yengicə kəndindən cənub-şərqdə
Solqucə kəndindən 1 km şimalda
Kiçik Pirəli kəndindən 500
m cənubda
Həmzəli kəndi
Tövlə kəndindən cənub-qərbdə
Kömürdağ dağının başında

5857.
5858.
5859.
5860.
5861.

İsmayıllı rayonu
Kürdüvan düzü yaşayış yeri
Qəbiristanlıq
Qaput qəbiristanlığı
Qəbiristanlıq
Xirəki qala divarları
Qəbələ rayonu
Böyük qəbiristanlıq
Şəhidlər qəbiristanlığı
Köhnə qəbiristanlıq
Daşmir qəbiristanlığı
Şəhərgah

5862.
5863.
5864.

Gavur sandıq
Köhnə qəbiristanlıq
Ulupir, Davudçökən və Uzunxe qəbirləri

orta əsrlər
son orta əsrlər
orta əsrlər

5865.

Gavursandıq yaşayış yeri

XIX əsr

5866.

Maşanlı mağarası yaşayış yeri

orta əsrlər

5867.
5868.
5869.

Daşkəsən yaşayış yeri
Palıdlı qoşun
Gavursandıq

son orta əsrlər
son orta əsrlər
orta əsrlər

5870.
5871.
5872.

XVI—XX əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər

5873.
5874.
5875.*
5876.
5877.*
5878.
5879.

Şıxbaba qəbiristanlığı
Təsərrüfat sahəsi
Kömürdağ piri
Qobustan rayonu
Şıxbirgi yaşayış yeri
Hacılı yaşayış yeri
Pir xanəgahı
Köhnə qəbiristanlıq
Şıxzəyirli qəbiristanlığı
Köhnə qəbiristanlıq
Quyulu mağaralar (2 ədəd)

5880.

Mağaralar (8 ədəd)

orta əsrlər

5830.
5831.
5832.
5833.
5834.*

Yerləşdiyi ünvan

orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər

Poladlı kəndi
Poladlı kəndi
Poladlı kəndindən cənub-şərqdə
Təklə kəndindən 500 m qərbdə
Şıxzəyirli kəndi
Sündü kəndindən şimalda
Sündü kəndinin cənubunda, Gəhlə
dağında
Sündü kəndinin cənubunda, Gəhlə
dağında
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5881.

Qəzənfər quyulu mağaraları (2 ədəd)

orta əsrlər

5882.
5883.
5884.*

orta əsrlər
orta əsrlər
son orta əsrlər

5998.
5999.
6000.
6001.
6002.*
6003.*

Mağaralar (4 ədəd)
Qədirtəpə yaşayış yeri
Qəbiristanlıq
Şamaxı rayonu
Xınıslı yaşayış yeri
Kəndyeri yaşayış yeri
Xanyurdu yaşayış yeri
Qala
Əngəxaran yaşayış yeri
Məlikçobanlı şahidgahı nekropolu

Sündü kəndi, Qəzənfər dağının
cənub tərəfində
Sündü kəndindən 8 km cənubda
Sündü kəndindən 2 km qərbdə
Təsi kəndi

orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər

Xınıslı kəndi
Əngəxaran kəndi
Əngəxaran kəndi
Əngəxaran kəndi
Əngəxaran kəndi
Məlikçobanlı kəndi

6004.*
6005.*
6006.
6007.*
6008.*
6009.
6010.
6011.
6012.
6013.
6014.
6015.
6016.*
6017.
6018.
6019.

Məlikçobanlı yaşayış yeri
Küllücə yaşayış yeri
Köhnə qəbiristanlıq
Pir körpüsü
Ənöv piri
Göylər yaşayış yeri
Köhnə qəbiristanlıq
Köhnə qəbiristanlıq
Təpədibi yaşayış yeri
Yaşayış yeri
Sofu Sadıq yaşayış yeri və ovdan
Köhnə qəbiristanlıq
Ağaəmi yaşayış yeri
Dədəgünəş piri
Köhnə qəbiristanlıq
Köhnə qəbiristanlıq

orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər

6020.
6021.
6022.
6023.
6024.
6025.
6026.
6027.
6028.

Qızqalası (Keşməddin)
Köhnə qəbiristanlıq
Köhnə qəbiristanlıq
Məlham yaşayış yeri
Saxsılıtaxta yaşayış yeri
Məhratəpə yaşayış yeri
Qalacıq yaşayış yeri
Qala
Məzarlar kompleksi

orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər
orta əsrlər

Məlikçobanlı kəndi
Məlikçobanlı kəndi
Göylər kəndi
Göylər kəndi
Göylər kəndi
Dağgöylər kəndi
Dağgöylər kəndi
Çolgöylər kəndi
Çolgöylər kəndi
Çolgöylər kəndi
Çolgöylər kəndi
Dədəgünəş kəndi
Dədəgünəş kəndi
Dədəgünəş kəndi
Çuxuryurd kəndi
Çuxuryurd kəndi, Pirsaat çayının sağ
sahilində
Galeybuğurd kəndi
Çarxan kəndi
Dəmirçi kəndi
Məlhəm kəndi
Bağırlı kəndi
Dağ Bağırlı kəndi
Quşçu kəndi
Cəbanı kəndindən cənub-qərbdə
Ovuculu kəndi

Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri
(Xalq daş heykəltaraşlıq abidələri)
Abidənin
inventar
№-si
6124.
6125.
6126.
6127.
6128.
6129.
6130.
6131.
6165.
6166.

Abidənin adı
İsmayıllı rayonu
Ərəb yazısı ilə sütun
Ərəb yazısı ilə sütun
Ərəb yazısı ilə sütun
Ərəb yazısı ilə sütun
Ərəb yazısı ilə sütun
Ərəb yazısı ilə sütun
Miskər aləti təsviri ilə sütun
Miskər aləti təsviri ilə sütun
Qəbələ rayonu
Sənduqə-ərəb yazısı ilə
Sənduqə-ərəb yazısı ilə

Tarixi

Yerləşdiyi ünvan

XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr
XIX əsr

Lahıc qəsəbəsi
Lahıc qəsəbəsi
Lahıc qəsəbəsi
Lahıc qəsəbəsi
Lahıc qəsəbəsi
Lahıc qəsəbəsi
Lahıc qəsəbəsi
Lahıc qəsəbəsi

XVI əsr
XVI əsr

Həzrə kəndi
Həzrə kəndi
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6167.
6168.
6269.
6270.
6271.
6272.
6273.
6274.

Sənduqə-ərəb yazısı ilə
Sənduqə
Şamaxı rayonu
Sənduqə-ərəb yazısı ilə
Sənduqə-ərəb yazısı ilə
Sənduqə-ərəb yazısı ilə
Sənduqə-ərəb yazısı ilə
Sənduqə-ərəb yazısı ilə
Sənduqə-ərəb yazısı ilə

XVI əsr
XVI əsr

Həzrə kəndi
Həzrə kəndi

XIV əsr
XIV əsr
XIV əsr
XIV əsr
XIV əsr
XIV əsr

Kələxana kəndi
Kələxana kəndi
Kələxana kəndi
Kələxana kəndi
Kələxana kəndi
Kələxana kəndi
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Əlavə 2 – İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin seçilmiş Mədəniyyət Klublarına dair sorğunun nəticələri

Könüllülərin sayı

35 yaşdan aşağı
işçilərin sayı

A
A
A
A
A
A
A

36
42
43
38
40
34

3
6
47
5
5
3
3

2
4
12
3
4
2
1

0
0
19
0
0
0
0

1,4
Musiqi tədbirləri, kurslar
1,4 Filmlər, mus.tədbirləri, kurslar
1,3,4 Filmlər, mus.tədbirləri, kurslar
1,4
Musiqi tədbirləri, kurslar
1,4 Filmlər, mus.tədbirləri, kurslar
1,4
Musiqi tədbirləri, kurslar
1,4
Musiqi tədbirləri, kurslar

2
2
2
1,2
2
2
2

3
3,4
3,4
2,3
3,4
3
3

2
816
2 11000
2 18000
2,3 3600
2
8100
2
520
2
781

Əyləncəli tədbirlər
Əyləncəli tədbirlər
Əyləncəli tədbirlər
Əyləncəli tədbirlər
Əyləncəli tədbirlər
Əyləncəli tədbirlər
Əyləncəli tədbirlər

Ehtiyaclar (1-7)

Ştat sayı

Bəli
Bəli
Bəli
Bəli
Bəli
Bəli
Bəli

Ən çox ziyarət
olunan tədbirlər

İş vaxtları (1-6)

Tədbirlərin sayı / İl

4,7,9,11
4,7,9,11
4,7,9,11
4,7,9,11
4,7,9,11
4,7,9,11
4,7,9,11

Əməkdaşlıq səviyyəsi
(1-4)
Fəaliyyətlərin ərazi
səviyyəsi (1-4)
Yaşa görə xidmət
istifadəçiləri (1-4)
İl ərzində xidmət
göstərilən əhali sayı

Fəaliyyətlər
(A=Muxtar
O= Əməkdaşlıqda

1,3,4,6,7
1,3,4,6,7
1,3,4,6,7
1,3,4,6,7
1,3,4,6,7
1,3,4,6,7
1,3,4,6,7

Göstərilən xidmətlər

Ərazi üzrə əsas mədəni
aktivlərin mövcudluğu

1654
5639
13773
1675
671
450
2152

Maliyyə təminatı (1-6)

Mədəniyyət sektorları
(1-11)

1968
1959
1956
1967
1968
1969
1969

Büdcə (AZN)

Fəaliyyətlər (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)

Əmirvan kənd Folklor evi
Bum qəsəbə Yaradıcılıq Evi
Qəbələ Rayon Mədəniyyət Mərkəzi
Hacallı kənd Yaradıcılıq Evi
Cığatel kənd Folklor Evi
Savalan kənd Folklor klubu
Yenikənd kənd Diyarşünaslıq klubu

Xidmət göstərdiyi
əhali

Klubun adı

Yarandığı il

1 – Qəbələ

09.00-17.00 1,3,4,5,6
09.00-17.00 3,4,5,6,7
09.00-17.00 1,3,4,5,6,7
09.00-17.00 1,3,4,5,6
09.00-17.00 1,3,4,5,6
09.00-17.00 1,3,4,5,6
09.00-17.00 1,3,4,5,6

1
2
0
1
1
1
9
1
0
0

10200
9200
9100
9100
10200
9100
76800
10200
10200
9100

1
1
1
1
1,5
1
1,5
1,5
1
1,5

1,2,3
1,2
1,2
1,2,3
Ödənişli kurslar 1,2
1,2
Ödənişli kurslar 1,2,3,4
Ödənişli kurslar 1,2
1,2,3,4
Ödənişli kurslar 1,2

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
3
1,2

3
4993
2,3 8765
3
8195
2,3 7140
2,3 10674
2,3 6079
2,3 64422
2
7126
2,3 4993
3
7296

Novruz tədbirləri; 20 yanvar və 26 fevral hüzn günləri
Novruz tədbirləri; 20 yanvar hüzn günü
Novruz tədbirləri; 20 yanvar və 26 fevral hüzn günləri
Novruz tədbirləri; 20 yanvar və 26 fevral hüzn günləri
Novruz tədbirləri; 20 yanvar və 26 fevral hüzn günləri
Novruz tədbirləri; 20 yanvar və 26 fevral hüzn günləri
Novruz tədbirləri; 20 yanvar və 26 fevral hüzn günləri
Novruz tədbirləri; 20 yanvar və 26 fevral hüzn günləri
Milli bayramlar; 20 yanvar və 26 fevral hüzn günləri
Novruz tədbirləri; 20 yanvar və 26 fevral hüzn günləri

Ehtiyaclar (1-7)

10
10
10
5
5
5
10
7
6
4

Ən çox ziyarət olunan tədbirlər

İş vaxtları (1-6)

5
5
3
2
4
3
27
5
5
2

Əməkdaşlıq səviyyəsi
(1-4)
Fəaliyyətlərin ərazi
səviyyəsi (1-4)
Yaşa görə xidmət
istifadəçiləri (1-4)
İl ərzində xidmət
göstərilən əhali sayı

Maliyyə təminatı (1-6)

29
28
34
37
29
26
98
45
29
33

Göstərilən xidmətlər

Büdcə (AZN)

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

35 yaşdan aşağı
işçilərin sayı

Bəli
Bəli
Bəli
Bəli
Bəli
Bəli
Bəli
Bəli
Bəli
Bəli

Könüllülərin sayı

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Ştat sayı

Mədəniyyət sektorları
(1-11)
Ərazi üzrə əsas mədəni
aktivlərin mövcudluğu
Fəaliyyətlər
(A=Muxtar
O= Əməkdaşlıqda

Fəaliyyətlər (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)

1975 1500
1,2,3
1986 2200 1,2,3,4,6
1970 790 1,3,4,6
2,3,4,6
1953 2500 1,2,3,4,6
1978 20000 1,2,4,6
1975 85000 1,2,3,4,5,6
1982 4500 1,3,4,6
1979 1500 1,2,3,4,5,6
1958 2047 1,3,5,6

Tədbirlərin sayı / İl

Basqal qəsəbə Yaradıcılıq Evi
Diyallı kənd Yaradıcılıq Evi
Qalagah kənd Yaradıcılıq Evi
Qalacıq kənd Sənətkarlıq klubu
Qubaxəlilli kənd Yaradıcılq Evi
İsmayıllı Şəhər Yaradıcılıq klubu
İsmayıllı rayon Mədəniyyət Mərkəzi
Kürdmaşı kənd Yaradıcılıq Evi
Lahıc kənd Sənətkarlıq Evi
Talıstan kənd Yaradıcılıq Evi

Xidmət göstərdiyi
əhali

Klubun adı

Yarandığı il

2 - İsmayıllı

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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7,11
4,7,11
7,9,11
7,9,11
7,11
7,8,9,11
7,11
7,11
7,11
4,7,9,11
4,7,11

Xeyr
Xeyr
Xeyr
Xeyr
Xeyr
Xeyr
Xeyr
Xeyr
Xeyr
Xeyr
Xeyr

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

93
93
112
79
72
76
79
85
82
142
63

1
1

2

0

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Əməkdaşlıq səviyyəsi
(1-4)
Fəaliyyətlərin ərazi
səviyyəsi (1-4)
Yaşa görə xidmət
istifadəçiləri (1-4)
İl ərzində xidmət
göstərilən əhali sayı

Göstərilən xidmətlər

Maliyyə təminatı (1-6)

Büdcə (AZN)

35 yaşdan aşağı
işçilərin sayı

Könüllülərin sayı

Ştat sayı

Tədbirlərin sayı / İl

Ərazi üzrə əsas mədəni
aktivlərin mövcudluğu
Fəaliyyətlər
(A=Muxtar
O= Əməkdaşlıqda

Mədəniyyət sektorları
(1-11)

Fəaliyyətlər (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)

2285
3,4,6
1032
3,4,6,7
7528
3,4,6,7
760
2,3,4,6,7
2229
4,6
1368
3,6,7
1172
2,3,4,6
1227
3,4,6
751
3,4,6
38817 2(<15),3,4,6,7
431
3,4,6

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3

4500
Konsertlər, tamaşalar
4500
Konsertlər, tamaşalar
7500
Konsertlər, tamaşalar
3000
Sərgilər və konsertlər
3000
Konsertlər, tamaşalar
3600
Konsertlər və sərgilər
3000
Konsertlər, tamaşalar
2975
4000
Konsertlər, tamaşalar
20000
Konsertlər, tamaşalar
4000 Konsertlər, tamaşalar, filmlər

Ehtiyaclar (1-7)

1982
1957
1956
1961
1965
1967
1964
1973
1959
1973
1968

Ən çox ziyarət olunan
tədbirlər

İş vaxtları (1-6)

Bağırlı kənd Folklor Evi
Çuxuryurd kənd Folklor Evi
Göylər kənd Folklor Evi
Kərkənc kənd Sənətkarlıq Evi
Mədrəsə kənd Diyarşünaslıq klubu
Məlhəm kənd Sənətkarlıq klubu
Mərzəndiyyə kənd Folklor klubu
Muğanlı kənd Folklor klubu
Nağaraxana kənd Folklor Evi
Şamaxı rayon Mədəniyyət Mərkəzi
Şirvan kənd Folklor klubu

Xidmət göstərdiyi
əhali

Klubun adı

Yarandığı il

3 – Şamaxı

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,2,4
1,4
1,4
1,4
1,4
3,6
1,2,4
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Qaraqoyunlu kənd Diyarşünaslıq Evi
Göydəlləkli kənd klubu
Kalva kənd Mədəniyyət Evi
Padar kənd Diyarşünaslıq Evi
Rəhimli kənd mədəniyyət klubu
Yenilik kənd Sənətkarlıq klubu

B

40

15

0

6

1975 1971

7,11

Bəli

B

15

3

0

0

1

kənd 1,2,3 1000

1985 1967 1,3,6 7,11

Xeyr

B

15

5

0

0

1

kənd 1,2,3 1300

1986 1216

1,6

7,11

Xeyr

B

12

3

0

1

1

kənd 1,2,3 1000

1972 1597

1,6

7,11

Bəli

A

12

5

0

1

1

kənd 1,2,3 1000

1974

671

1,6

7,11

Xeyr

B

12

3

0

0

1

kənd 1,2,3 1000

1963 2163

1,6

7,11

Xeyr

A

10

5

0

0

1

kənd 1,2,3

1960 1839

1,6

7,11

Bəli

B

18

5

0

1

1

kənd 1,2,3 1400

1,6

226.224
manat

1,5

2

1,2,3

Ehtiyaclar (1-7)

Bəli

Ən çox ziyarət olunan tədbirlər

İş vaxtları (1-6)

Əməkdaşlıq səviyyəsi
(1-4)
Fəaliyyətlərin ərazi
səviyyəsi (1-4)
Yaşa görə xidmət
istifadəçiləri (1-4)
İl ərzində xidmət
göstərilən əhali sayı

Göstərilən xidmətlər

Maliyyə təminatı (1-6)

1963 21982 1,3,4,6 7,11

Büdcə (AZN)

35 yaşdan aşağı
işçilərin sayı

Bozavand Bozavand kənd
Diyarşünaslıq klubu

Könüllülərin sayı

Bico kənd Sənətkarlıq Evi

Ştat sayı

Ərəbuşağı kənd mədəniyyət klubu

Tədbirlərin sayı / İl

Ağsu rayon Mədəniyyət Mərkəzi

Yarandığı il

Klubun adı

Xidmət göstərdiyi
əhali
Fəaliyyətlər (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)
Mədəniyyət sektorları
(1-11)
Ərazi üzrə əsas mədəni
aktivlərin mövcudluğu
Fəaliyyətlər
(A=Muxtar
O= Əməkdaşlıqda

4 – Ağsu

6000 Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə bağlı
2,6,7
tədbirlər/konsertlər, poeziya
9:00-18:00 (Binan

900

….

895

1,6

7,11

Xeyr

B

10

3

0

1

1

kənd 1,2,3 1000

1978

330

1,6

7,11

Xeyr

B

15

3

0

1

1

kənd 1,2,3 1200

Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə
bağlı tədbirlər/konsertlər
Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə
bağlı tədbirlər/konsertlər
Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə
bağlı tədbirlər/konsertlər
Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə
bağlı tədbirlər/konsertlər
Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə
bağlı tədbirlər/konsertlər, həvəskar
Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə
bağlı tədbirlər/konsertlər
Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə
bağlı tədbirlər/konsertlər
Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə
bağlı tədbirlər/konsertlər
Bayramlar yaxud xüsusi günlərlə
bağlı tədbirlər/konsertlər

9:00-18:00

2

9:00-18:00

2

9:00-18:00

2

9:00-18:00

2

9:00-18:00

2

9:00-18:00

2

9:00-18:00

2

9:00-18:00

2
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0
4
1
1
2

7764
9492
3972
7764
7764

1
1
1
1
1

1,2,3 1,2,3
1,2
1
1,2
2
1,2,3 2,3
1,2,3 1,2

1,2
1,2
2
1,2
1,2

4746
Rayon səviyyəli tədbirlər
7300 Bayramlar, uşaqlar üçün tədbirlər
816
Bayram tədbirləri
2800
Bayram tədbirləri
2715

Ehtiyaclar (1-7)

Maliyyə təminatı (1-6)

0
0
0
0
0

Ən çox ziyarət olunan tədbirlər

İş vaxtları (1-6)

Büdcə (AZN)

4
5
2
4
4

Əməkdaşlıq səviyyəsi
(1-4)
Fəaliyyətlərin ərazi
səviyyəsi (1-4)
Yaşa görə xidmət
istifadəçiləri (1-4)
İl ərzində xidmət
göstərilən əhali sayı

35 yaşdan aşağı
işçilərin sayı

44
65
30
35
42

Göstərilən xidmətlər

Könüllülərin sayı

B
B
A
B
A

Ştat sayı

Mədəniyyət sektorları
(1-11)
Ərazi üzrə əsas mədəni
aktivlərin mövcudluğu
Fəaliyyətlər
(A=Muxtar
O= Əməkdaşlıqda

Fəaliyyətlər (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)

9300
2,3,6
4,7 Bəli
9300 1,2(< 15),4 4,7 Bəli
915
1
7
Xeyr
2020 2(<15),3,6 9
Xeyr
3081
4
7, 10 Xeyr

Tədbirlərin sayı / İl

Qobustan şəhər Mədəniyyət evi
Qobustan rayon Mədəniyyət Mərkəzi
Qurbançı kənd klubu
Xilmilli kənd Mədəniyyət Evi
Sündü kənd Mədəniyyət Evi

Xidmət göstərdiyi
əhali

Klubun adı

Yarandığı il

5 - Qobustan

2
2
2
2
2

1,2,5
1,6
1,2,5
1,2,3,5
1,2,3,5
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Əlavə 3 – İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin mədəni resurslarının icmal cədvəli
1 – Qəbələ

Lavaş

Muğam

Nohur göl

MƏDƏNİYYƏT
KLUBU

Xalça
toxuma
sənəti

TƏDBİRLƏR/
FESTİVALLAR

Aşıq
musiqi
ifası

MUZEY/
KİTABXANA/
TEATR

ŞİFAHİ XALQ
ƏNƏNƏLƏRİ

TARİXİ ABİDƏ
VƏ ŞƏHƏR
MƏNZƏRƏSİ

ARXEOLOJİ
ƏRAZİ

QORUNAN
ƏRAZİ

TƏBİİ ƏRAZİ/
LANDŞAFT/

Novruz
bayramı

Qəbələ
təbii
yasaqlığı
Türyançay
dövlət
qoruğu
QƏBƏLƏ
ŞƏHƏRİ

YERLİ RESURSLAR

Şahdağ MP

QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS

ƏNƏNƏVİ ƏL
SƏNƏTKARLIĞI

QƏBƏLƏ
RAYONU

MADDİ MƏDƏNİ İRS

İFAÇILIQ
SƏNƏTİ

ÜMUMİ RESURSLAR

YERLƏŞMƏ

TƏBİİ İRS

QİDA VƏ ŞƏRAB

QƏBƏLƏ RAYONU ÜZRƏ RESURSLAR

Tour
d'Azerbaidjan
(velosiped
yarışı-4cü
mərhələ)

Qabala
rayon
mədəniyyət
mərkəzi

Mürəbbə

Tarix və
diyarşünaslıq
muzeyi
İ.Qutqaşınlının
ev muzeyi

Qəbələ
Beynəlxalq
Musiqi
festivalı
Beynəlxalq
mürəbbə
festivalı

Qəbələ rayon
H.Əliyev
mərkəzi
Dövlət
incəsənət
qalereyası
Qəbələ
arxeoloji
mərkəz
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Qəbələ
mərkəzi
kitabxana
1 xalq teatrı
Çuxur Qəbələ
kəndi

Qədim Qəbələ
tarixi mədəni
qoruğu (Qəbələ,
Səlbir, Qala)
Kamaltəpə

Vəndam
kəndi

Yeddi
Gözəl
şəlaləsi

Həmzə kəndi

Qədim
qəbiristanlıq
Alban-Udi
kilsələri

Nic kəndi

Qədim
alban
tayfası
udilərin
dili,
ənənələri,
şifahi xalq
yaradıcılığı

Nic qalası
Hacıallı kəndi

Kurqan

Hacıallı
kənd
yaradıclıq
evi

Kilsədağ
məbədi
Nicabdallı
kəndi

Yalovlutəpə
qəbiristanlığı

Savalan kəndi

Qaçaq evləri

Savalan
Aspi
Şərabçılıq

Savalan
Folklor
klubu

Kolatan
(Savalan
dağından 5 km
cənubda)
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Dizaxlı kəndi

Vəndam
kəndi

Bum kəndi

Shafili kəndi

Bulaqlı dərə
yaşayış məskəni
(kənddən 2 km
şm-şərq)
Qaraul təpə
(Savalan
dağından
cənubda)
Pirəşərif qalası
Torpaq kurqanı
(kənddən 500
km şm şərqdə)
Daş kurqanı
(kəndin şimalı)
Qala
Daşmir yaşayış
məskəni
(kəndin 5 km
şimalında
Keçəltəpə və
Cingildağ
dağları
arasında)
Yaloylutəpə
nekropolu
(kəndin
cənubunda)
Gavur qala

Bum kəndi
Yaradıcılıq
evi

Axıtəpə yaşayış
yeri (Bum
kəndindən 500
m şimal-şərqdə,
Günadağın qərb
ətəyində)
Nekropol
Daxaltapa
(kənddən 1km
cənubda)
Torpaq kurqan
(kəndin 1km
cənubu)
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Əmirvan
kəndi

Böyük Əmili
kəndi

Türbə (1 km
şimalda)
Yaşayış
məskəni və
Qəbiristanlıq
(fermanın
ərazisində)
Bəylər kəndinin
qalıqları
(Əmirvan və
Yengicə
kəndləri
arasında)
Dairəvi kilsənin
xarabalıqları
(kənddən 3 km
şm qərb)
Torpaq kurqan
(kəndin şərqi)

Bayramkoxalı
kəndi

Yedditəpə
yaşayış yeri
(kənddən 3 km
şimalda)
Ustacan qalası
Ustacan təpəsi
(kəndin 10 km
cənub-şərqi,
Göyçay və
Yeleyan təpələri
arasında)
Xırmantəpə
yaşayış məskəni
(Bayramkoxali
kəndin şərq
tərəfi, Göyçay
dərəsindən qərb
tərəfdə)
Xəzrə taxta piri
(kəndin 3km
şimal şərqi)
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Sileyli kəndi

Kamarvan
kəndi

Kələş qala yeri
(kəndin cənub
tərəfi)
Bucaq yeri
Daş kurqan
Qaladam
(Kəmərvan
kəndindən 4 km
şimalda, dağın
başında)
Surxay qalası
(Türyançay və
Göyçay
dərələrinin
arasında,
Surxayxan
dağın başında)
Şıhitəpə yaşayış
yeri
(Türyançay və
Göyçay
dərələrinin
arasında,
Surxayxan dağı
başında,
Şihitəpə
ərazisində)
Qaçaq evi
yaşayış yeri
(Qaraçay və
Türyançay
qovşağında)

Yengicə
kəndi

Zalam kəndi

Çaxçaxlı
yaşayış yeri
(kənddən 1
km cənubqərbdə)
Bayramkoxa
qalası (kənddən
şərqdə)
Qızlar qalası
(kəndin 3km
şərqi)
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Məmmədağalı
kəndi

Xarabakənd
yeri (2 km cqərb)

Kürd kəndi

Qala (kənddən
3 km c-qərb)
Ağcəburun
yaşayış yeri
(Kürd
kəndindən 3 km
cənub-qərb
tərəf)
Küp qəbirləri
nekropolu
(Yenikənd
kəndinin
yaxınlığında
Qaraçay çayının
qərbində)
Seyidtala
yaşayış məskəni
(kənddən 5 km
cənubda,
Qəbələ
şəhərgahdan
4km uzaqlıqda)

Yenikand
kəndi

Kiçik Pirəli
kəndi

Kiçik Pirəli
kəndi

Sarıhacılı
kəndi
Tövlə kəndi

Yenikənd
etnoqrafik
kənd klubu

Qafarlı yaşayış
yeri (Qafarlı
ərazisində,
kənddən 3 km
cənubda)
Qaratəpə
məskəni
(kənddən 1 km
cənub-şərqdə)
Kəbir mıx
yaşayış yeri
(kənddən 2 km
şm-şərq)
Torpaqtəpə
yaşayış yeri
(kənddən 500 m
cənubda)
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Qədim qəbələ
şəhərinin məbəd
sahəsi (kənddən
3 km cənub)
Əmirvan
kəndi

Əmirvan
Folklor
klubu

Cığatelli
kəndi

Cığatelli
Folklor evi

Azaxlı kəndi

Azaxlı kurqan
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2 - İsmayıllı

ÜMUMİ RESURSLAR

İsmayıllı
rayonu

Şahdağ
Milli Parkı

İsmayıllı
dövlət
qoruğu

Qaranohur
gölü
(Talıstan
kəndindən
cığır)

Novruz
Bayramı

Aşıq
musiqi
sənəti

Xalça
toxuma
sənəti

MƏDƏNİYYƏT
KLUBLARI

TƏDBİRLƏR/
FESTİVALLAR

QİDA VƏ ŞƏRAB

MUZEY/
KİTABXANA/
TEATR

ƏNƏNƏVİ
ƏL
SƏNƏTKARL
IĞI

İFAÇILIQ

Qeyri-maddi mədəni irs

ŞİFAHİ
XA LQ
ƏNƏNƏLƏRI

TARİXİ
ABİDƏ VƏ
ŞƏHƏRSAL
MA İRSİ

MADDİİ MƏDƏNİ İRS

ARXEOLOJİ
MƏKAN

TƏBİİ
ƏRAZİ/
LANDŞAFT

TƏBİİ İRS

QURNAN
ƏRAZİ

YERLƏŞMƏ

İSMAYILLI RAYONU ÜZRƏ RESURSLAR

Yerli bal
Apis
mellifera
caucasica
Pollmann

Babadağ

Mazoni
süd və yağ
və pendir
çeşidləri
İsmayıllı
Tarixdiyarşünaslıq
muzeyi
İsmayllı r-n
H.Əliyev
mərkəzi

YERLİ RESUSRLAR

İsmayıllı
şəhəri

İsmayıllı r-n
mədəniyyət
mərkəzi
İsmayıllı
yaradıcılıq
klubu

İsmayıllı r-n
Dövlət Rəsm
Qalareyası
İsmayllı r-n
Mərkəzi
kitabxanası
2 xalq teatrı
Lahıc kəndi

Lahıc Dövlət
Tarix və
Mədəniyyət
qoruğu

Tat dili

Misgərlik

Lahıc tarix
diyarşünaslıq
muzeyi

Lahıc
Yaradıcılıq
Evi
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Basqal kənd

Basqal Dövlət
Tarix və
Mədəniyyət
Qoruğu
Xankəndi
yaşayış
məskəni
(kənddən
cənub-şərqdə)
Niyal qalası

Lahıc və
Basqal
kəndləri
arasında
Xanəgah kənd
Qalagah kəndi

Kəlağayı
düzəltmə
sənəti

Basqal İpək
muzeyi

Basqal
Yaradıcılıq
Evi

Qız qalası
(Milli Park)
Nekropol
Yaşayış yeri

Qalagah kəndi

Mollaisaqlı
kəndi

Qışlaq yerləri
Qalagah
şəhərgahı

Qalagah
kəndi
Yaradıcılıq
evi

Qədim
qəbiristanlıq
Yaşayış yeri
Şıxdərə kəlləsi
yaşayış yeri
Bozavənd
nekropolu
(Mollaisaqlı
kəndi,
Göyçayın sol
sahilində)

Gəncə kəndi

Qədim
qəbiristanlıq

Zərnava kəndi

Qədim
qəbiristanlıq
Qədim
qəbiristanlıq

Hacıhətəmli
kəndi

Şato
Monolit İsmayıllı
şərabçılıq

134

Zərgəran kənd

Yaşayış
məskəni və
nekropol
Yaşayış
məskəni
(kəndin
cənubu)
Şamdlan
yaşayış yeri

Şəbiyan kəndi

Küp qəbirləri
nekropolu

Gürdüvan
kəndi

Belbaxça
yaşayış yeri

Talıstan kəndi

Yaşayış
məskəni

Tircan kəndi

Soğanlıq
nekropolu

Vəng kəndi

Şəkili
nekropolu

Qalacıq kəndi

Yaşayış
məskəni
(kəndin şimalı)

Cavanşir
qalası

Talıstam
Yaradıcılıq
evi

Qalacıq
sənətkarlıq
evi

Qasımxan
qalası
Pirəbilqasım
kəndi
Aşıqbayramlı
kəndi

Nekropol

Güyüm kəndi

Böyük
qəbiristanlıq

Topçu kəndi

Xapaya qalası
(kəndin şimalı)

Qubaxəlilli
kəndi

Nekropol

Kənzə kəndi

Kənzə yaşayış
məskəni

Küp qəbirləri
nekropolu

135

Qəndov kəndi

Qəndov
nekrapolu
(Girdimançayın
sağ sahili)

Diyallı kəndi

Diyallı kənd
yaradıcılıq evi

Kürdmaşı
kəndi

Kürdmaşı
Yaradıcılıq
Evi

Qubaxəlilli
kəndi

Qubaxəlilli
kənd
Yaradıcılıq
evi

Sulut kəndi

Sulut yaşayış
yeri

Gəlfərəc kəndi

Gəlfərəc
yaşayış yeri

İvanovka
kəndi
Qəmərvan
kəndi

Yengicə kəndi

Ləzə kəndi

MolokanlarRus etnikdini icması

Ev şərabı

Qəmərvan
mineral su
bulağı
(kəndin
şimal-şərqi)
Yengicə
Mineral su
bulağı
(kəndin
şimal-şərqi)
Mucuq
şəlaləsi
(kəndin 7
km şmşərqində,
Dəmiraparan
çayın sol
sahili)
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3 - Şamaxı

ÜMUMİ RESUSRLAR

ŞAMAXI
RAYONU

Şahdağ
Milli Parkı

Novruz
Bayramı

YERLİ RESURSLAR

Xalça
toxuma
sənəti

Qədim Şamaxı
şəhəri

MƏDƏNİYYƏT
KLUBLARI

TƏDBİRLƏR/
FESTİVALLAR

Mazon
i süd
pendir,
şor və
yağ
məhsu
lları
Mədrə
sə
çəhray
ı üzüm

Qaleyibuğurt

Tarix
diyarşünaslı
q muzeyi

Cümə
məscidi

Şamaxı r-n
H.Əliyev
mədəniyyət
mərkəzi
Sabirin ev
muzeyi
Şamaxı
Dövlət
Rəsm
Qalareyası

Şahəndan
gümbəzi

QİDA VƏ
ŞƏRAB

MUZEY/
KİTABXANA/
TEATR

ƏNƏNƏVİ
ƏL
SƏNƏTKAR
LIĞI

İFAÇILLIQ
Aşıq
musiqi
sənəti

Muğam

Pirqulu
dövlət
qoruğu
Şamaxı şəhəri

QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS

ŞİFAHİ
XALQ
ƏNƏNƏLƏR
İ

TARİXİ
ABİDƏ VƏ
ŞƏHƏRSAL
MA İRSİ

MADDİ MƏDƏNİ İRS

ARXEOL.
MƏKANLA
R

TƏBİİ
ƏRAZİ/
LANDŞAFT

TƏBİİ İRS

QORUNAN
ƏRAZİ

YERLƏŞMƏ

ŞAMAXI RAYONU ÜZRƏ RESURSLAR

Şamaxı
rayon
mədəniyyət
mərkəzi

Şamaxı
mərkəzi
kitabxana
1 xalq teatrı
Böyük Xınıslı
Şəhriyar kəndi

Gülüstan
qalası
Yeddi
Gübməz piri
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Pirqulu kəndi

Nəsirəddin
al-Tusi adına
Şamaxı
Astrofizika
rəsədxanası

Nağaraxana
kəndi

Nağaraxana
Folklor
klubu

Xınıslı kəndi

Xınıslı
qəbiristanlıq
Yaşayış
məskəni
(kəndin şimal
tərəfi)

Cərhan kəndi

Göylər kəndi

Köhnə
qəbristanlıq
Pir Mardakan
xanəgahı
Qalacıq
yaşayış yeri
(şərab
istehsalı)

Dağgöylər
kəndi

Küp qəbirlər
nekropolu

Çolgöylər
kəndi

Şəhərgah

Dağgöylər
kəndi folklor
evi

Şəhərgah
qəbristanlığı
Saxsılı taxta
yaşayış yeri
Pirəbağdad
nekropolu

Çaylı kəndi
Çuxuryurd
kəndi

Sarıtəpə
kurqanı
Çuxuryurd
gölü

İki qardaş
kurqanı

Rus etnikdini icmasıMolokanlar

Çuxuryurd
Folklor evi

Kurqanlar
kompleksi
Nekropol
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Günəşli kəndi

Çuxuryurd
yaşayış yeri
Qəbiristanlıq

Bağırlı kəndi

Şəhərgah
Nekropolu

Dağ Bağırlı
kəndi

Günəşli
yaşayış yeri

Quşçu kəndi

Quşçu
qəbristanlığı

Bağırlı
Folklor evi

Kərkənc kəndi

Kərkənc
sənətkarlıq
evi

Mərzəndiyyə
kəndi

Mərzəndiyyə
Folklor
klubu
Muğanlı
Folklor klub

Muğanlı kəndi
Şirvan kəndi
Məlhəm kəndi

Tat dili

Şirvan
Folklor klub
Məlhəm
sənətkarlıq
klubu
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4 - Ağsu

MUZEY/
KİTABXANA/
TEATR

ƏNƏNƏVİ ƏL
SƏNƏTKARLIĞ
I

MƏDƏNİYYƏT
KLUBLARI

Aşıq sənəti

TƏDBİRLƏR/
FESTİVALLAR

Novruz
bayramı

İFAÇILLIQ
SƏNƏTİ

QEYRI-MADDİ MƏDƏNİ İRS

ŞİFAHİ XALQ
ƏNƏNƏLƏRİ

TARİXİ ABİDƏ
VƏ
ŞƏHƏRSALMA
İRSİ

ARXEOL.
MƏKANLAR

TƏBİİ ƏRAZİ/
LANDŞAFT

QORUNAN
ƏRAZİ

MADDİ MƏDƏNİ İRS

ÜMUMI
RESURS

YERLƏŞMƏ

Natural Heritage

QİDA VƏ ŞƏRAB

AĞSU RAYONU ÜZRƏ RESURSLAR

Arxaeol
ogiya
günü

Ağsu
Mədəniyyət
Mərkəzi

Xalçaçı
lıq

Muğam
Ağsu şəhəri

Cavanşir
qədim yaşayış
məskəni
(şəhərdən 3
km şərq
tərəfdə)
Yeni Şamaxı
qalıqları
(şəhərdən 3
km şərq
tərəfdə)

Şeyx
Dursun piri

Tarix və
Etnoqrafiya
muzeyi

Ağsu r-n H.
Əliyev Mərkəzi

Ağsu Mərkəzi
kitabxanası
Ülgüc kəndi

YERLİ
RESURSLAR

Qaraqoyunlu
kəndi
Bozavənd
kəndi

Qədim şəhər
Ağsunun
qalıqları (Orta
əsrlər Ağsu
arxeoloji
kompleksi)
Qaraqoyunlu
Diyarşünaslıq
klubu
Bozavand
kənd
Diyarşünaslıq
evi
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Rəhimli kəndi

Rəhimli
mədəniyyət
klubu
Kalva
mədəniyyət
evi

Kalva kəndi

Gəgəli kəndi

Dilman kəndi
Nüydü kəndi

Beynəl
xalq
Tərəkə
mə
çərşənb
əsi xalq
festivalı
Dilman
şəlaləsi
Qədim
qəbiristanlıq,
məbəd və
məskənlər

Yenilik kəndi

Yenilik
sənətkarlıq
evi
Bico
sənətkarlıq
evi

Bico kəndi

Göydəlləkli
kəndi
Qırlar kəndi

Göydəlləkli
klubu
Qırlartəpə
yaşayış yeri
Qədim
qəbiristanlıq

Ərəbuşağı
kəndi
Nuran kəndi

Xanyurdu
küp qəbiri

Ərəbuşağı
klubu

Qaraçıbulaq
yaşayış yeri
(kəndin şərqi)
Qaraçuxa
nekropolu
(Nuran
kəndindən
şərqdə)
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Padar kəndi

Xəzinə dağı

Xasıdərə
kəndi

Nekropol

Padar
diyarşünaslıq
evi

144

145

5 - Qobustan

YERLİ
RESURSLAR

ÜMUMI
RESURS

Qobustan
Rayonu

Novruz
Bayramı

Aşıq

MƏDƏNİYYƏT
KLUBU

TƏDBİRLƏR/
FESTİVALLAR

QİDA VƏ ŞƏRAB

MUZEYLƏR

ƏNƏNƏVİ ƏL
SƏNƏTKARL
IĞI

İFAÇILIQ
SƏNƏTİ

QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİ İRS

ŞİFAHİ
XALQ
ƏNƏNƏLƏRİ

TARİXİ
ABİDƏ VƏ
ŞƏHƏRSALM
A İRSİ

MADDİ MƏDƏNİ İRS

ARXEOLOJİ
MƏKAN

TƏBİİ
ƏRAZİ/
LANDŞAFT

TİBBİ İRS

QORUNAN
ƏRAZİ

YERLƏŞMƏ

QOBUSTAN RAYONU ÜZRƏ RESURSLAR

Xalçaçılıq

Muğam
Qobustan
şəhəri

Qobustan
yaşayış yeri
(şəhərin
şimalı)

Diri Baba
türbəsi

Qobustan
H.Əliyev
mərkəzi
Qobustan
mərkəzi
kitabxana

Poladlı
kəndi

Qobustan
Rayon
mədəniyyət
mərkəzi
Qobustan
mədəniyyət
evi

Kolani
məskəni
Şərar
nekropolu

Bəklə kəndi

Kurqan
qəbirlər
nekropolu

Çalov kəndi

Cəyirli
kəndi

Qəbiristanlıq
Çalov
Yaşayış
məskəni
Cəyirli
Yaşayış yeri

Şıxzəyirli
kəndi

Şıxzəyirli
kurqanı

Sündü
kəndi

Qədirtəpə
küp qəbirləri
(kəndin 2km
şmqərbində)

Ağlayan
qala (kəndin
cənubunda)

Sündü
Mədəniyyət
evi
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Kürlər
yaşayış yeri
Çıraqlı
kəndi

Çıraqlı
nekropolu
Yaşayış
məskəni
Nekropol

Golanı
kəndi

Kolani
yaşayış yeri

Golanı
kəndi

Qalacıq
istehkam
qalası
Yaşayış
məskəni

Cəmcəmli
kəndi
Hilmilli
kəndi
Qurbançı
kəndi

Rus dinietnik milli
icmasıMolokanlar

Hilmilli
Mədəniyyət
evi
Qurbançı
kənd
mədəniyyət
klubu
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