
DAHA GÜCLÜ AZƏRBAYCAN 
NAMİNƏ MƏDƏNİYYƏTİN 
TƏŞVİQ OLUNMASI

Mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq cəmiyyətlər arasında əlaqələri zənginləşdirir və mədəni müxtəlifliyi 
və mədəniyyətlərarası dialoqu təşviq edir. Eyni zamanda mədəniyyət və yaradıcılıq, eləcə də 
sənətkarlıq sahəsində çalışan KOM-lar və turizm sektoru iqtisadiyyatın inkişafına təkan verə bilər. Aİ 
özünün beynəlxalq və mədəni əlaqələrə dair strategiyasına əsasən, Azərbaycanda vətəndaşları, dövlət 
subyektlərini və mədəniyyət işçilərini bir araya toplayan, vətəndaş cəmiyyətini gücləndirən və böyük 
iqtisadi imkanlar təmin edən mədəniyyət sahəsinin fəal qalmasına dəstək verir.

SIYASƏTLƏ BAĞLI DƏSTƏK

Mədəniyyətin və yaradıcılığın sosial və 
iqtisadi inkişafın gücləndirilməsində 
rolunun artırılması 

YARADICI AVROPA

Aİ-nin ən böyük mədəni proqramı            
vasitəsilə mədəni əməkdaşlığın təşviq 
olunması

TRANSSƏRHƏD ƏMƏKDAŞLIQ 

Transsərhəd mədəniyyət, irs və turizm 
üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsi 

İNKIŞAF NAMINƏ MƏDƏNIYYƏT        

Yerli icmaların yaradıcılıq sahəsinə                   
və irsin qorunmasına cəlb olunması 
 

DIALOQ NAMINƏ MƏDƏNİYYƏT 
Mədəniyyətlərarası dialoq və güclü 
vətəndaş cəmiyyəti üçün mədəniyyət 
və yaradıcılıq 

GÖRÜLƏN IŞLƏR BUNLARDIR:

Bizim irsimiz: keçmişin 
gələcəklə qovuşduğu yer Yaradıcı Avropa Mədəniyyət və yaradıcılıq 

proqramı

#strongertogether

Mədəni irs maddi (binalar, abidələr, 
rəsm əsərləri, kitablar), qeyri-maddi 
(bilik, bacarıqlar, ənənələr, dil), təbii 
(mənzərələr, flora və fauna) və ya 
rəqəmsal (rəqəmsal formatda yaradılan 
və ya qorumaq üçün rəqəmsallaşdırılan 
resurslar) ola bilər.

Fərd, icma və cəmiyyət olaraq mədəni 
irsin bizim üçün hərtərəfli dəyəri var. 
Onu qorumaq və gələcək nəsillərə 
ötürmək olduqca vacibdir. Biz irsin 
“keçmişdən qaldığını” düşünə bilərik, 
lakin onun üzərində işlədiyimiz zaman 
inkişaf etdiyinin və gələcəyin 
qurulmasında vacib rol oynadığının 
şahidi oluruq. 

Daha çox öyrən:  
www.europa.eu/cutural-heritage/
european-year-cultural-heritage

Yaradıcı Avropa Aİ-nin mədəniyyət, 
yaradıcılıq və audiovizual sahələri 
dəstəkləyən ən böyük proqramıdır. 
Azərbaycan bu proqramın tam üzvü 
olmasa da Azərbaycan təşkilatları min-
imum münasib tərəfdaş sayına malik 
istənilən mədəniyyət layihəsində işti-
rak edə bilər. Yaradıcı Avropa Mədəni-
yyət proqramı aşağıdakı sahələr üzrə 
layihələrə dəstək verir:

• mədəni əməkdaşlıq 
• ədəbi tərcümə
• mədəni əlaqələr 
• gənc rəssamları təbliğ 
   edən mədəniyyət işçiləri üçün 
   platformalar

Daha çox öyrən: 
www.ec.europa.eu/programmes/
creative-europe

 

2015-ci ilin fevral ayından 2018-ci ilin 
yanvar ayına qədər dövrü əhatə edən 
üç il ərzində Şərq Tərəfdaşlığı Mədəni-
yyət və Yaradıcılıq Proqramı Azərbay-
can daxil olmaqla, altı Şərqi Tərəfdaş 
ölkəsinin sosial və iqtisadi inkişafında 
mədəniyyət və yaradıcılığın rolunun 
artırılmasına dəstək vermişdir.
Layihənin internet səhifəsi və resurs-
ları internetdə yerləşir və aşağıdakılar 
daxil olmaqla qorunub saxlanılır: 

•  proqram tərəfindən hazırlanan 
siyasətə dair əsas məlumatlar və ölkə 
resursları 
www.culturepartnership.eu/en/
article/list-of-publications 
• 14 onlayn təlim kursu 
www.culturepartnership.eu/en/
publishing/online-learning 
•  Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət 
Rəsədxanası proqram tərəfindən 
özünün siyasətə dair işini davam et-
dirmək üçün yaradılan QHT-dir 
www.observatory.culturepartner-
ship.eu

Daha çox öyrən: 
www.culturepartnership.eu 

2018-ci il 
Avropada 
mədəni irs ilidir. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2075_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2075_en.htm
http://www.europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage
http://www.europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-cooperation-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/174_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node/174_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-networks_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-platform-projects_en
http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe
http://www.facebook.com/ www.europacreativa.md 
http://www.culturepartnership.eu/en/article/list-of-publications
http://www.culturepartnership.eu/en/article/list-of-publications
http://www.culturepartnership.eu/en/publishing/online-learning
http://www.culturepartnership.eu/en/publishing/online-learning
http://www.observatory.culturepartnership.eu/
http://www.observatory.culturepartnership.eu/
http://www.culturepartnership.eu/


Aİ-Şərq Tərəfdaşlığı Mədəniyyət və Yaradıcılıq proqramı 
çərçivəsində Şəmkir şəhəri və rayonu “Yaradıcı şəhər və 
rayonlar” təşəbbüsündə iştirak etmək üçün seçilmişdir. 
Layihədə rayonun mədəni və yaradıcı potensialı qiymətləndi-
rilmiş və aşağıdakılar daxil olmaqla, onların inkişafı məqsədilə 
necə istifadə olunmasına dair 14 tövsiyə verilmişdir:

• Şəhərin 19-cu əsrə aid Alman memarlıq və mədəni 
   irsindən istifadə 
• Şəhərdə fotoşəkil festivalının təşkili
• Gənclərin film və innovativ TV layihələri məqsədilə 
   Gənclər Mərkəzinin yayım studiyasından istifadə 
• Arxeoloji məkanların daha yaxşı canlandırılması
• Yavaş qidalanma restoranları və konsept kafelər 
   vasitəsilə  incəsənət və qida mədəniyyətinin birləşdirilməsi 
• Dizayn və sənətkarlıq işlərinin nümunəvi 
   studiyalarının yaradılması 

2-17 may 2018-ci il Bakı Avropa İttifaqı və Aİ-yə üzv ölkələrin 
dəstəyi ilə ikinci “Imagine” Avropa Tolerantlıq Festivalına ev sa-
hibliyi edir. Mədəniyyətlərarası dialoq və tolerantlıq dəyərlərini 
təbliğ etmək məqsədilə festival dünyanın müxtəlif yerlərindən 
mədəniyyət sahəsində çalışanları bir araya toplayacaq. Festiva-
la aşağıdakı tədbirlər daxildir: 

• 30 ölkədən 40 film
• Beynəlxalq kinorejissorlarla debatlar və ustad dərsləri
• Dünya musiqisi diqqət mərkəzində: bütün dünyada 
   musiqinin dialoqlarda əhəmiyyəti 
• Küçə teatrı

Aİ tərəfindən maliyyələşən və Azərbaycan və İtaliya 
mədəniyyət nazirlikləri tərəfindən icra edilən Tvinninq 
layihəsi Azərbaycana mədəni irsin ehtiyaclarına (maddi və 
qeyri-maddi irs, muzeylər və kitabxanalar daxil olmaqla) 
yönəlmiş və Avropanın müvafiq təcrübə və modelini tətbiq 
etməklə mədəniyyət sahəsi üçün daha yaxşı strateji idarəetmə 
modelinə doğru hərəkət etməyə yardım edir.
İtaliyanın mədəniyyət sahəsindəki idarəetmə təcrübəsini 
bölüşən layihəyə bu yaxınlarda aşağıdakı sahələr üzrə 
mübadilə, təlim və təhsil səfərləri daxil edilmişdir:

•  İnkişaf üçün irs
•  Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi
•  Mədəniyyət sahəsində yeni tendensiyalar və İKT
•  Mühafizə üsulları
•  Muzeylərin idarə edilməsi

Daha çox öyrən: 
www.culturepartnership.eu/en/article/
report-shamkir 

Daha çox öyrən:  
www.sizinavropa.az/imagine  

Daha çox öyrən: 
www.twinning.mctgov.az/en   

Layihənin Azərbaycan 
üzrə məsləhətçisi Cahangir 

Səlimxanov: “Mən əminəm ki, ilk 
baxışdan maraqsız görünən ən kiçik 
şəhərlərdə fərqli bir şəkildə təqdim 
edildiyi təqdirdə diqqəti cəlb edən 
qeyri-adi və maraqlı nəsə tapmaq 
olar. Ən əsası insanları cəlb etmək, 

sinerjilər yaratmaq və resursları 
əlaqələndirməkdir”.

Festivalın moderatoru 
və filmin rejissoru Əfsanə 

Yusifova: “Bəzən biz düşünürük 
ki, Avropada yaşayan insanlar başqa 

cür düşünür, başqa cür hiss edir, ancaq 
filmlərə baxdıqda və onları ətrafımızda 

baş verənlərlə müqayisə etdikdə biz 
başa düşürük ki, dünyanın hər yerində 

insanlar gündəlik problemlərə eyni 
formada reaksiya verirlər”.

YARADICI ŞƏHƏR VƏ RAYONLAR

DIALOQ NAMINƏ MƏDƏNIYYƏT

MƏDƏNIYYƏT IQTISADI AKTIV QISMINDƏ

Azərbaycanın Mədəniyyət 
Nazirliyində Tvinninq layihə 

üzrə müşavir Alessandro Biançi: 
“Mədəni irs hökumətlər üçün mühüm 

makroiqtisadi aktiv olmuşdur və 
ölkələrin məhsuldar fəaliyyəti kimi 

dəyərləndirilməlidir”.

https://www.culturepartnership.eu/en
https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/Research/171101 Report for Shamkir (ENG).pdf
https://www.culturepartnership.eu/en/article/report-shamkir
https://www.culturepartnership.eu/en/article/report-shamkir
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/sustainable-development/successstories/azerbaijan-rural-women-break-the-cycle-of-poverty.html
http://www.sizinavropa.az/imagine
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/ourwork/sustainable-development/successstories/azerbaijan-rural-women-break-the-cycle-of-poverty.html
http://twinning.mctgov.az/en 
http://choiceproject.eu/category/actions-belarus/ 
http://www.triplee.info 

