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Tərtibçidən
Tarixi İpək yolunun üzərində yerləşən Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların
qovuşduğu məkan olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşııqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınıb. Ölkəmizdə
multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilib. Bu gün dünyada
çoxmədəniyyətli ölkə imici qazanmış Azərbaycanda müxtəlif xalqlar arasında ənənəvi dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin, tolerantlığın hökm sürməsi tarixi
nailiyyətimizdir. Ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqlara öz milli-mənəvi dəyərlərini,
dini etiqadını, adət-ənənələrini qoruyub saxlamaq, dil və mədəniyyətini inkişaf
etdirmək üçün demokratik şəraitin təmin edilməsi Azərbaycanı dünya ölkələri üçün
tolerantlıq örnəyinə çevirib. Qürurverici haldır ki, bir sıra dövlətlər bizim təcrübəmizdən yararlanmağa çalışırlar.
Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanması, daha da inkişaf etdirilməsi və geniş təbliğ olunması məqsədilə ölkə başçısı cənab İlham Əliyev,
ölkəmizin tolerantlıq ənənələrinə, mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dəyərlərə mühüm töhfələr verdiyini nəzərə alaraq Nazirlər Kabinetinin 10 yanvar
toplantısında 2016-cı ili Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan edib. Bununla
əlaqədar kitabxanalar multikulturalizmin və tolerantlığın həyat tərzinə çevrildiyi
Azərbaycan gerçəkliyinin mədəni, sosial, siyasi mahiyyətini öyrənməli və təbliğ
etməlidirlər.
C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının İnformasiya-resurs şöbəsi
Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanması, daha da inkişaf
etdirilməsi və gənclər arasında təbliğinə, multikulturalizm mövzusu ilə əlaqədar
oxucu sorğularının ödənilməsinə kömək məqsədilə “Multikulturalizm Azərbaycan
xalqının həyat tərzidir” adlı biblioqrafik göstərici tərtib edib. Göstərici aşağıdakı
bölmələrdən ibarətdir:
 Tərtibçidən
 Ön söz: Multikulturalizm Azərbaycan xalqının həyat tərzidir.
 Görkəmli adamların multikulturalizmə dair fikirlərindən sitatlar
Multikulturalizm haqqında
 Kitablarda
 Dövri mətbuatda
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 Elektron resurslar
 Əlavələr: Multikulturalizmlə bağlı qəbul olunmuş rəsmi sənədlər.
Vəsaitdə multikulturalizm mövzusuna dair Azərbaycan, rus və ingilis dilində
444 adda ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri verilmişdir ki, bunun 267-si Azərbaycan
(46 kitab, 221 dövri mətbuat məqaləsi), 168-i isə (9 kitab, 159 qəzet məqaləsi) rus, 12
ədəbiyyat isə ingilis dilindədir. Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə
kitablar müəllif və sərlövhəyə görə əlifba ardıcıllığı ilə, dövri mətbuatda çıxan
məqalələr isə əks xronoloji qaydada düzülmüşdür.
Mövzu üzrə biblioqrafik təsvirlər Respublika Gənclər Kitabxanasının, Milli
Kitabxananın və Prezident Kitabxanasının elektron kataloqundakı bazalardan
götürülüb.
Vəsaitdən ali və orta ixtisas məktəbinin tələbə və müəllimləri, orta məktəbin
yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər, həmçinin bu mövzu ilə maraqlananlar istifadə
edə bilərlər.
Göstəricinin tam mətni kitabxananın elektron saytında (ryl.az) yerləşdirilmişdir.
Vəsait barədə öz rəy və təkliflərini bildirən oxucu və mütəxəssislərə əvvəlcədən minnəttarlığımızı bildiririk.

Ünvan: Az 1065, Yasamal rayonu, Bakı şəhəri N.Nərimanov küç., 203
Tel.: (+994 012) 538 02 47; 538 54 57; 538 93 54
E-mail: ryl.az@mail.ru
URL: www.ryl.az
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Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət
siyasəti və həyat tərzidir
Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və
həyat tərzidir... Bu gün Azərbaycan artıq dünyada
tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan çoxmillətli, qonaqpərvər bir diyardır. Burada tarixən birgə yaşayan
xalqlar, toplumlar özlərini azad, firavan hiss ediblər. Çünki, onlar özlərinə həmişə
tolerant münasibət görüb, sıxılmadan yaşayıb, yaşayır və mədəniyyətlərini yaşadırlar.
Bu gün ölkəmizdə başqa xalqların nümayəndələri öz ana dillərində təhsil ala bilir, öz
dini inanclarına uyğun ibadət edir, heç bir ögey münasibətlə üzləşmədən müxtəlif
sahələrdə öz töhfələrini verirlər. Müxtəlif dövrlərdə ölkəmizdə qeyri-islam dinindən
olan insanlar üçün də ibadət yerləri, kilsələr, sinaqoqlar fəaliyyət göstərib və hazırda
da onlar öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycanda dini
konfessiyalar arasındakı münasibətlərin kökündə bir-birinin dini inancı və mənəvi
dəyərlərinə dərin hörmət dayanır. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan multikulturalizmin əsas məkanlarından biridir. Məzmunca multikulturalizm ənənələri
Azərbaycanda əsrlər boyu həmişə mövcud olub.Bəs multikulturalizm nədir? Sözün
semantikası ingilis dilindən hərfi tərcümədən çoxmədəniyyətlilik (multi- çox, culturemədəniyyət) anlamına gəlir. Çoxmədəniyyətlilik dedikdə isə, ilk növbədə etnik, irqi,
dini-mədəni müxtəlifliklər və dəyərlər nəzərdə tutulur.
Multikulturalizmin əsasını tolerantlıq, qanunlara, bir-birinin azadlığına hörmət
hissi təşkil edir. Elmi ədəbiyyatda verilən məlumata görə, multikulturalizm anlayışı
çox da qədim tarixə malik deyil. Multikulturalizm 1960-cı illərin sonunda Kanadada
meydana gəlib. Termin kimi o, 1970-ci illərdə ədəbiyyatda əks olunub.
Multikulturalizm- eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin mədəniyyət hüquqlarını tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun olan siyasətdir. O, ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və
məzhəblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və
harmonizasiyasına, azsaylı xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına
yönəldilmişdir. Humanist və demokratik nəzəriyyə yaxud ideologiya olaraq multikulturalizm tolerantlığın təcəssümüdür ki, onsuz humanizm, yüksək fərdi və beynəlxalq münasibətlər mədəniyyəti, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq və əməkdaşlıq mümkün deyil. Multikulturalizm müəyyən birləşmiş
6

MULTİKULTURALİZM İLİ-2016

cəmiyyət daxilində etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin qorunmasına və
inkişafına yönələn bir siyasətdir.
Multikulturalizmin “sivilizasiyalararası dialoq”, “tolerantlıq” mövzusu ilə oxşar
və fərqli cəhətləri bəs nədir ?
Bir çox minilliklərlə ölçülən təkamül nəticəsində ruhi mədəniyyət bəşəriyyətin
sosial inkişafının, intellektual və mənəvi tərəqqisinin universal əsası olmuşdur. O,
informasiya və etik qlobal cəmiyyətin formalaşması səviyyəsinə və tempinə, istehlak
sənayesinə, xalqların tarixi məsuliyyətinə, siyasətə və idarəçiliyə, sülh və beynəlxalq
münasibətlər mədəniyyətinə böyük təsir göstərir. Mədəni mübadilə və qarşılıqlı
zənginləşmə, xalqların sosial-mədəni inkişaf təcrübəsini, dünya mədəniyyətinin tarixi
qanunauyğunluqlarını bilmə və yaradıcı şəkildə istifadə etmə qloballaşma şəraitində
Azərbaycanın davamlı, rəqabət qabiliyyətli və təhlükəsiz inkişafı üçün mühüm nəzəri
və praktik əhəmiyyət kəsb edir. Multikulturalizm mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların
dialoqunun zəruri alətidir. Digər mədəniyyətlərin mahiyyətini, xüsusiyyətlərini,
tarixini və nailiyyətlərini öyrənmədən, onlara qarşı tolerant münasibət, onların nümayəndələrinə hörmət mümkün deyil, qarşılıqlı anlaşma, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqonu qurmaq mümkün deyil.
Avropa və bəzi qərb dövlətləri multikulturalizmi idarə etməyin kifayət qədər
mürəkkəb kulturoloji vəzifə olması ilə əlaqədar ondan imtina etmişlər. Bəzi xalqların
nümayəndələri bu və ya digər dövlətlərin milli mədəniyyətinə nə assimilyasiya, nə
inteqrasiya olmağı arzu etmirlər. Bu vəzifənin həlli üçün bütün dünyada “Homo
sapiens” tipli insandan “Homo culturalies” tipli insana keçid beynəlxalq proqramının
bütün dünyada işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi zəruridir.
Müasir multimədəni cəmiyyətlər kulturoloji strategiyalara əsaslanan düşünülmüş
multukulturalizm siyasəti olmadan sabit inkişaf edə bilməzlər. Bunun sübutlarından
biri Azərbaycan Respublikasının inkişafıdır ki, burada Azərbaycanın milli mədəniyyətinə müvəffəqiyyətlə inteqrasiya olan müxtəlif xalqların nümayəndəlləri harmonik
inkişaf edirlər. Multikulturalizmdən imtina etmək yaxşı heç nə vəd etmir, çünki bu,
təəssüf ki, bütün dünyada getdikcə artan anlaşılmazlığa, fobiyaya, qarşıqoymaya və
qarşıdurmaya, milli və dini münaqişələrə aparıb çıxaran yoldur.
Azərbaycan nadir ölkələrdən biridir ki, eyni zamanda, həm İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının, həm də Avropa Şurasının üzvüdür. Azərbaycan dünyəvi müsəlman
ölkəsidir. İslam bizim müqəddəs dinimizdir və biz öz dinimizə, ənənələrimizə, köklərimizə böyük hörmətlə yanaşırıq. Dünyanın ən qədim məscidlərindən biri olan, 743cü ildə tikilmiş məscid Azərbaycanın Şamaxı şəhərində yerləşir. Dünyanın ən qədim
kilsələrindən biri olan Qafqaz Alban kilsəsi Azərbaycanın digər çoxəsrlik tarixə malik
Şəki şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Pravoslav və katolik kilsələri, sinaqoqlar,
atəşpərəstlər məbədi - bütün bunlar Azərbaycanın mədəni irsinin tərkib hissəsidir.
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2003-cü il martın 9-da Bakıda yeni yəhudi Sinaqoqu açıldı. Azərbaycan əhalisinin 96
faizini müsəlmanlar, qalanı isə xristian, yəhudi və digər dinlərin nümayəndələri təşkil
edir. Respublikamızda 600-ə yaxın dini icma var, onlardan 21-i qeyri-müsəlman
icmasıdır. Misal üçün, bütün dünyada dağ yəhudilərinin yığcam halda yaşadığı yeganə
yaşayış məntəqəsi Azərbaycanın Quba rayonundakı Qırmızı qəsəbədir.
Multikulturalizm siyasətinin əsasını təşkil edən tolerantlıq (dözümlük) prinsipi
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının bir sıra maddələrində aydın şəkildə təsbit
edilib. Bununla bağlı "Bərabərlik hüququ" (maddə 25, bənd 3), "Milli mənsubiyyət
hüququ" (maddə 44, bəndlər 1, 2), "Ana dilindən istifadə hüququ" (maddə 45, bəndlər
1, 2) və başqa maddələri göstərmək mümkündür.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində Azərbaycan,
tarixən, sahib olduğu tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrini hüquqi və siyasi
müstəvidə yenidən bərpa etdi. Ulu öndər Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün
dəqiq ideoloji hədəf seçdi və müdrik siyasəti ilə əsrlər boyu formalaşan çox
mədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək onu keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırdı.
Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan multikulturalizm siyasəti cənab
Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu gün uğurla davam etdirilir. Ölkəmizdəki tolerantlıq mühitinin əsasında duran mühüm amillərdən danışarkən, ilk növbədə siyasi
sabitliyi, sosial və iqtisadi inkişafı qeyd etmək vacibdir. Ölkə başçısı müxtəlif tədbirlərdə, irimiqyaslı beynəlxalq toplantılarda çıxışı zamanı mütləq multikulturalizm
məsələsinə yer ayırır və bunun vacibliyini vurğulayır. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev 2016-cı ili ölkəmizdə “Multikulturalizm ili” elan
etməklə dünyaya sülh mesajı verdi. Eyni zamanda, bu addımla bir daha təsdiq olundu
ki, Azərbaycan dövləti öz ərazisində məskunlaşan bütün xalqların mehriban və dostluq
şəraitində birgə yaşa-yışının, onların inkişafının, adət və ənənələrinin qorunmasının
təminatçısıdır.
Mövcud milli-mədəni müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük mühiti Azərbaycanı
çoxmillətli, çoxkonfessiyalı diyar, dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqun
bənzərsiz məkanı etmişdir. Bu gün həmin mədəni, linqvistik, etnik rəngarəngliyin
qorunmasına yönəldilən və uğurla həyata keçirilən dövlət siyasəti multikulturalizm
sahəsində əsrlərdən bəri toplanmış böyük tarixi təcrübənin xüsusi qayğı ilə əhatə
olunmasını, zənginləşdirilməsini, cəmiyyətdə bu istiqamətdə qazanılmış unikal nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə təbliğinin gücləndirilməsini zəruri edir. Multikulturalizmin həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycanın dünyaya tolerantlıq nümunəsi olaraq daha
geniş tanıdılmasının vacibliyi, eləcə də ayrı-ayrı ölkələrdəki müxtəlif multikultural
modellərə xas fəlsəfi, sosial, siyasi və digər aspektlərin Azərbaycan reallığında təhlili
və təşviqinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
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yaradıldı. Əlbəttə, belə bir Mərkəzin yaradılması multikulturalizmin Azərbaycanda
əsrlərdən bəri formalaşan, eyni zamanda, bədii, psixoloji-mənəvi müstəvidən kənara
çıxmayan dəyərlər toplusu kimi mövcud olduğunu göstərirdi.
Beləliklə, multikulturalizm bu gün Azərbaycanda gedən demokratik proseslərin
və dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi, Azərbaycan xalqının isə həyat tərzidir.
Bu çərçivədə keçirilən tədbirlər və görülən işlər isə ölkəmizdə multikultural təhlükəsizliyin intellektual göstəricilərinin artıq formalaşdığını təsdiqləyir.

Görkəmli adamların multikulturalizmə dair
fikirlərindən sitatlar:
-

Tolerantlıq, dözümlülük çox geniş anlayışdır. O həm insani münasibətlərin, həm
insan cəmiyyətində gedən proseslərin, həm də dövlətlərarası, millətlərarası,
dinlərarası münasibətlərin bir çox cəhətlərinə aiddir... O, təkcə dinlərin bir-birinə
dözümlülüyü deyil, həm də bir-birinin adətlərinə, mənəviyyatına dözümlülük,
mədəniyyətlərə dözümlülük deməkdir.

***
-

Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, udin də,
kumık da, başqası da – bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır.

***
-

Azərbaycan Respublikası çoxmillətli bir dövlətdir. Azərbaycanda müsəlmanlarla
yanaşı, başqa dinlərə mənsub olan vətəndaşlar da yaşayır. Azərbaycan müstəqil,
demokratiya prinsiplərinə mənsub olan bir dövlət kimi öz ərazisində yaşayan bütün
xalqlara, bütün millətlərə dinindən, dilindən, irqindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq azadlıq, hürriyyət imkanları verir.

***
-

Dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşları eyni
hüquqlara malikdirlər və bu hüquqlar qorunmalıdır.

***
-

Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz
bunu qiymətləndiririk və qoruyub saxlayacağıq.
Heydər Əliyev, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
9
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Öz dininə hörmət başqa dinə hörmətdən başlayır. Multikulturalizm ayrıseçkiliyə yol
vermir, əksinə, bütün xalqları birləşdirir. Eyni zamanda, hər bir ölkənin öz qaydaları,
öz ənənələri vardır.

***
-

Biz bütün dini abidələri bərpa edirik. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, orada müxtəlif
dinlər mövcuddur, xalqlar həmişə sülh, həmrəylik, əməkdaşlıq şəraitində yaşayıblar.

***
-

Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və həyat tərzidir... Bu gün Azərbaycan
artıq dünyada tanınmış multikulturalizm mərkəzlərindən biridir.

***
-

Azərbaycan həm Avropa Şurasının, eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
üzvü kimi multikulturalizmi bir missiya 49 kimi öz üzərinə götürmüşdür. Biz hesab
edirik ki, multikulturalizmin müasir dünyada alternativi yoxdur. Multikulturalizimin
alternativi yalnız ayrı-seçkilik, irqçilik, ksenofobiya, islamafobiya və antisemitizm
ola bilər.

***
-

...Azərbaycan sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin və dinlərin kəsişməsində yerləşir. Biz
Avropa və Asiya arasında yerləşirik. Əlbəttə ki, bu coğrafi yerləşmə Azərbaycanın
mədəni müxtəlifliyində öz rolunu oynamışdır. Əsrlər boyu bütün mədəniyyətlər,
dinlər və etnik qrupların nümayəndələri Azərbaycanda sülh və ləyaqət şəraitində bir
ailə kimi yaşamışlar...

***
-

Dinindən, dilindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşları eyni
hüquqlara malikdirlər və bu hüquqlar qorunmalıdır.

***
-

Azərbaycanda hökm sürən ictimai-siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə
Azərbaycan dözümlülük, tolerantlıq məkanı olmuşdur. Bu gün müstəqil Azərbaycan
öz siyasətini bu möhkəm təməl üzərində qurur.
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-

Öz dininə hörmət başqa dinə hörmətdən başlayır. Multikulturalizm ayrıseçkiliyə yol
vermir, əksinə, bütün xalqları birləşdirir. Eyni zamanda, hər bir ölkənin öz qaydaları,
öz ənənələri vardır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

-

Öz mədəniyyətinə, öz tarixinə, öz ənənələrinə, öz əməllərinə hörmətlə yanaşan xalq,
gərək eyni şəkildə fərqli mədəniyyətlərə də, fərqli tarixə də hörmətlə yanaşsın.
Mehriban Əliyeva
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
UNESCO-nun və ISESCO-nun Xoşməramlı səfiri

-

Artıq dünyada multikulturalizm sahəsində ən optimal model kimi- Azərbaycan nümunəsi öyrənilir. Bura bütün dinlərin,mədəniyyətlərin, fərqli baxışların bir ailə kimi
yaşadığı tolerantlıq məkanıdır.
Elnur Aslanov
Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının
Siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri

***

-

Mədəni müxtəlifliyin qorunmasında vacib şərtlərdən biri bu işdə dövlətlə yanaşı
vətəndaş cəmiyyəti və onun fəaliyyətini dəstəkləyən qurumların da fəal məşğul
olmasıdır. Multikultural prinsiplər Azərbaycan kimi kiçik, amma dərin kökə və tarixə
malik ölkələr üçün digər təhlükəsizlik prinsipləri qədər vacib və zəruridir.

***

-

Bu gün Azərbaycan multikulturalizm siyasəti və bu sahədəki uğurları ilə dünyanın bir
çox ölkələrinə, o cümlədən tarixən zəngin təcrübəsi ilə tanınan Qərb ölkələrinə
nümunədir. Qə- tiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan multikulturalizmi ölkəmizin
siyasi simasının əsas cizgilərindən birinə çevrilib. Azərbaycan multikulturalizminin
siyasi banisi məhz bunu istəyirdi
Kamal Abdulla
Millətlərarası, multikulturalizm və dini
məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, akademik

***
-

Multikulturalizm (çoxmədəniyyətlilik) bir məkanda (burada bir cəmiyyət, bir
dövlət) yaşayan çoxlu sayda xalqlardan ibarət olan mədəni müstəvidir
Elşən Nəsibov
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, politoloq
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-

Multikulturalizm elə bir siyasətdir ki, o, mədəni plüralizmi qəbul edir və onun
inkişafına şərait yaradır
Etibar Nəcəfov Bakı Slavyan Universiteti

***

-

Əgər insanın şüurunda və intellektində mücərrəd təfəkkür, yaradıcı fikrində
multikulturalizm ideyası olmasaydı, onda Nizami hələ o vaxt, XII əsrdə yeddi
mədəniyyəti təsvir etdiyi “Yeddi gözəl” əsərini yazmazdı. Höte, deyək ki, “Şərq
divanı”nı yazmazdı.
Nərgiz Paşayeva
Professor, Moskva Dövlət
Universiteti Bakı filialının rektoru

***

-

Multikulturalizm təkcə musiqi və ədəbiyyat sahələrini əhatə etmir, o həm də
cəmiyyətin bütün təbəqələrinə təsir edən siyasətə, iqtisadiyyata, dövlət idarəetmə
sisteminə, ictimai həyata, elmə və s. təsir edən ictimai fenomendir.
Etibar Babayev
Bakı Slavyan Universiteti, dosent.

***
-

Multikulturalizmin fəlsəfəsi mədəniyyətdə, insanların şüurunda rasionallığın
təsdiqinə can atmalı, bu anlayışı müxtəlif mədəniyyətlərdə müqayisə edib genişləndirməklə humanizm ideallarını təsdiq etməlidir.
İlham Məmmədzadə
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor.

12

MULTİKULTURALİZM İLİ-2016

Multikulturalizm haqqında
Kitablar:
1. Azərbaycan doğma diyar : milli azlıqlara həsr olunmuş fotosərginin kataloqu =
Azerbaijan - my native land : the cataloq of photo exhibition of the national minorities / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı : n.y.,
2016.- 84 s.
2. Azərbaycan doğma diyar : milli azlıqların V respublika festivalı: fotoalbom =
Azerbaijan - My Native Country : V National Minorities Festival / Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı : n.y., 2016.- 60 s.
3. Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları /elmi red. Abdulla Kamal;
tərt.: M.Nağısoylu, F.Ələkbərli, Ə.Bağırov, İ.Quliyev; rəy. T.Kərimli,
N.Qasımzadə.- Bakı: BBMM, 2016.- Kitab I.- 288 s.- (Azərbaycan multikulturalizminin qaynaqları seriyası).
4.

Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir: Azərbaycan multikulturalizmi yerli və əcnəbi tələbələrin gözü ilə: IV Virtual Dəyirmi masa, 2015 =
:
:
IV
, 2015 = Interest in Azerbaijan Grows into Love
for Azerbaijan : Azerbaijani Multicuturalism Throough the Eyes of Local and Foreign Students, 4th Virtual Round Table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. M. Abdullayev [et al.].- Bakı: Mütərcim, 2015.- 64 s.

5. Azərbaycançılıq ideyasının konseptual aspektləri : monoqrafiya /Ə. İ. İbrahimov ;
elmi red. Ə. Tağıyev ; elmi məsləhətçi Ə. Abbasov. – Bakı: Avropa, 2016.- 179 s.
6. Azərbaycanda ənənəvi din /A.Şirinov [və b]; red. N.Məmmədov; elmi red.
A.Şirinov; ön söz müəl. M. Qurbanlı; Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla iş
üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 442 s.
7. Əliyev, Məhəmməd Məcnun oğlu. Azərbaycan tatları / M. M. Əliyev. - Bakı :
MBM, 2006. – 260 s.
8. Azsaylı xalqların folkloru .I kitab / AMEA Folklor İnstitutu ; tərt. M. Yaqubqızı ;
red. R. Xəlilov. - Bakı : Elm və Təhsil, 2014. - 204 s.
9. Bir xalçanın ilmələri : Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası
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/ Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ; tərt.: K. Kələntərli
[et al.] ; red. A. Ə. Əbilov. - Bakı : MBM, 2008. - 288 s. ; 21 sm. - (İntellektual və
Kulturoloji Ədəbiyyat Kitabxanası ; № 4).
Annotasiya: Azərbaycan Respublikasında əhalinin 90%-dən çoxunu təşkil
edən azərbaycanlılarla yanaşı talışlar, ləzgilər, avarlar, kürdlər, udinlər, saxurlar, dağ yəhudiləri, tatlar, ingiloylar, həmçinin başqa azsaylı millətlər və etnik
qrupların nümayəndələri yaşayırlar. Onlar tarixən uzunmüddətli birgə yaşayış
şəraitində özlərinə məxsus mədəni və folklor ənənələrini qoruyub saxlamışlar.
Bu kitaba ölkəmizdə yaşayan azsaylı millətlərin bəzilərinin - talış, ləzgi, avar,
tat, udin, kürd, dağ yəhudiləri - ədəbiyyat və folklor nümunələri (azər-baycanca
və doğma dillərində) daxil edilmişdir.
10. Bir xalçanın rəngləriyik... : Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası / Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Yardım
Fondu ; tərt. A. Əhmədoğlu [et al.] ; red. A. Ə. Əbilov. - Bakı : Avropa, 2007.352 s. - (İntellektual və Kulturoloji Ədəbiyyat Kitabxanası ; № 2).
Annotasiya: Azərbaycan Respublikası çoxmillətli bir dövlətdir. Burada əhalinin 90%-dən çoxunu təşkil edən azərbaycanlılarla yanaşı talışlar, ləzgilər,
avarlar, kürdlər, udinlər, saxurlar, dağ yəhudiləri, tatlar, ingiloylar, həmçinin
başqa azsaylı millətlər və etnik azlıqlar yaşayırlar. Onlar tarixən uzunmüddətli birgə yaşayış şəraitində özlərinə məxsus mədəni və folklor ənənələrini
uğurla qoruyub saxlamışlar. Bu kitaba ölkəmizdə yaşayan azsaylı millətlərin
bəzilərinin - talış, ləzgi, avar, tat, udin, kürd, dağ yəhudiləri, saxur - ədəbiyyat
və folklor nümunələri (azərbaycanca və doğma dillərində) daxil edilmişdir.
11. Cəfərov , Nizami. Türkün dünyasından Türk dünyasına [Text] : türkoloji etüdlər
/ N. Cəfərov ; red. D. Osmanlı.- Bakı : AzAtaM, 2016.- 108 s.
12. Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru: Beynəlxalq
konfrans. Bakı, 6-7 noyabr 2009: 60 il /red. ön söz. müəl. Hacı A.İsgəndərov;
nəşrə məsul Hacı S.Musayev; red. heyəti Q.Cavadlı və b.; rəyç. V. Məmmədəliyev; T.Bünyadov.- Bakı: [s.n.], 2010.- 200 s.
13. Əhədova, S. Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər: monoqrafiya
/ S.A.Əhədova; elmi məsl. A.Mustafayeva; elmi red. İ. Hüseynova (ön söz).- Bakı:
Elm, 2014.- 347 s.

14

MULTİKULTURALİZM İLİ-2016

14. Əmirəliyeva, İ. Ali məktəb tələbələrində tolerantlığın formalaşdırılması: ped. üzrə
fəls. d-ru elmi dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5804.01 / İ. B. Əmirəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı, 2015.27 s.
15. Əsgərova, Zöhrə Qulamhüseyn qızı. Tarixi yaddaş və qondarma əhvalatlar :
esselər / Z. Q. Əsgərova ; red. Z. Əzizqızı. - Bakı : Yazıçı, 2015. - 276 s.
16. Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq: çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər / Azərb.
Resp. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; ön söz M.Qurbanlı; burax.
məsul S.Salahlı (Aran).- Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 502 s.
17. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün yaddaş : məlumat kitabı / Azərbaycan
Respublikasınin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ; tərt.: N. Qurbanov,
E.Miraləm ; bur. məsul N. İbrahimov. - Bakı : Adiloğlu, 2009. - 440 s.
Annotasiya: Kitabda xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə iştirak hüququ və imkanları
barədə məlumatlar, vətəndaşlıq və viza məsələlərinin həlli ilə bağlı hüquqi
prosedurlar, insan hüquqlarının və milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsinə dair
beynəlxalq hüquqi aktlar, eləcə də Azərbaycan Respublikasının müvafiq
qanunvericilik aktları öz əksini tapmışdır.
18. Xarici ölkə universitetlərində "Azərbaycan multikulturalizmi" fənninin tədrisi:
problemlər və perspektivlər : III Virtual Dəyirmi masa, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı : Mütərcim, 2015. - 75 s.
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20. Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər
/Azərb. Resp. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ; ön söz M. Qurbanlı ;
burax. məsul S. Salahlı (Aran). - Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 502 s.
19.
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21. Həsənov, A. Müasir şəraitdə Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf xüsusiyyətləri: monoqrafiya /Anar Həsənli; elmi red. S. Hüseynov; ön sözİ. Rüstəmov.- Bakı: NurArt, 2014.- 143 s.
22. Hüseynov, S. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik
/ S.Y. Hüseynov; elmi red. A. Əlizadə.- Bakı: Təknur, 2012.- 175 s.
23. İmanov, Kamran Sultan oğlu. Erməniçilik uydurmaları digər xalqların hüquqlarına
xələl gətirir / K. S. İmanov ; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi.- Bakı : [s. n.], 2016. - 92 s. : il. ;
25,5 sm. - (Terrorizm multikulturalizmə qarşı)
24. İmanov, Kamran Sultan oğlu. Əqli mülkiyyət və insan hüquqları = Intellectual
property and human rights / K. S. İmanov ; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi. - Bakı :
n. y., 2016. - 29 s. ; 20,5 sm. - (Terrorizm multikulturalizmə qarşı). - Azərbaycan
və ingilis dilərində.
25. İmanov, Kamran Sultan oğlu. Öz-özünü təkzib edən "erməniçiliyin müəllif
hüququ" / K. S. İmanov ; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi. - Bakı : n. y., 2016. - 22 s. - (Terrorizm multikulturalizmə qarşı)
26. Kitabxanaşünaslıq və informasiya : Elmi-nəzəri və praktiki jurnal. №2(17)
/ red. A. Xələfov ; red. hey. Y.Nikonorova [et al.].- Bakı : Mütərcim, 2015.-136 s.
27. Qlobal siyasət : təhdidlər, çağırışlar, ümidlər: məqalələr toplusu / red. heyəti:
P. Q. Darabadi [et al.] ; baş red. N. İ. Məmmədov. - Bakı : Qanun, 2013. - 320 s.
28. Məsimoğlu, İ. Haputlular / İldırım Məsimoğlu; red. E.Məsim.- Bakı: Şəms, 2010.84 s.
29. Milli azlıqların hüquqları: Beynəlxalq aktlar və Gürcüstan qanunvericiliyi / lay.
müəl. G.Hacıbəyli; red. K.Ramazanlı; çevirən.: A.Əlləzoğlu, N.Nəsibov,
E.Mustafaoğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 368 s.
30. Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı. Multikulturalizm siyasəti : din və gender dialoqunda / R. R. Mirzəzadə ; elmi məsl. İ. R. Məmmədzadə ; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. - Bakı : Təknur MMC, 2013. - 168 s.
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31. Mirzəzadə, R. Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb müxtəlifliyi: Gender, din və
mənəviyyat /R.R.Mirzəzadə; elmi məsl. İ.Məmmədzadə; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- Bakı: Təknur, 2012.- 159 s.
32. Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı. Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb müxtəlifliyi: gender, din və mənəviyyat / R. R. Mirzəzadə ; elmi məsl. İ. R. Məmmədzadə ; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı : Təknur MMC,
2012. - 160 s.
33. Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir: metodik tövsiyələr /tərt. ed.:
M.Hacıyeva, N.Alışova; red. və burax. məsul K.Tahirov; M.F.Axundov adına
Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2016.- 59 s.
34. “Multikulturalizmin müqayisəli tədqiqləri: nəzəriyyədən humanist təcrübəyə
doğru” mövzusunda dəyirmi masanın proqramı: 03 oktyabr 2014-cü il.- Bakı:
[s.n.], 2014.- 44 s.
35. Multikultural təhlükəsizlik: II Virtual Dəyirmi masa, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı : Mütərcim, 2015.- 75 s.
36. Mustafayev, A. İngilyorların maddi mədəniyyəti (tarixietnoqrafik tədqiqat) /Arif
Mustafayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi; Bakı Dövlət Universiteti;
AMEA; Azərbaycan Beynəlxalq münasibətlər İnstitutu; elm. red. Q. Cavadov;
rəyçilər: Q.Cavadov; H. Məmmədov; Ş. Əliyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 224 s.
37. Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası :
I Virtual Dəyirmi masa, 2014: IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində
/ Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəz red.: K. Abdullayev və b.i; . - Bakı :
Mütərcim, 2015. - 74 s.
38. Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə,
Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. S. Y. Hüseynov ; bur. məsul
A. A. Əlizadə. II bur. - Bakı : Təknur MMC, 2013. - 288 s.
39. Nəsibov, E. İnkişaf və sülh ideyaları / E.Nəsibov; elmi red. C.Cabbaroğlu.- Bakı:
Elm və Təhsil, 2014.- K.5.- 169 s.
40. Niftiyev, N. Azərbaycanda birgəyaşayış və multikulturalizm / N. Niftiyev; ön söz
E.Nəsirov; elmi red. İ.Abbasov; Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.Bakı: [s. n.], 2015.- 407 s.
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Annotasiya: Kitabda birgəyaşayışın Azərbaycan modeli faktlar və sənədlər
əsasında araşdırılmış, tolerantlıgın milli mentalitetimizə xas keyfiyyət olduğu
coxsaylı qaynaqlara müraciət etməklə sübuta yetirilmişdir.
41. 18 iyun - "İnsan Hüquqları Günü"nə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20
illiyinə, Vətəndaş və siyasi hüquqlar, İqtisadi sosial və mədəni hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Paktların 45 illiyinə həsr edilmiş "Milli azlıqların və miqrantların
mədəni hüquqları: hüquqi aspektlər və implementasiya" mövzusunda Ombudsmanların IX Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları : Bakı, 16-18 iyun 2011-ci
il / Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ;
tərt.: Z. Əliyev, Y. Cəfərova. - Bakı : Səda, 2011. - 382 s.
42. Şəhər (rayon) Mədəniyyət Mərkəzləri və onların filiallarının ideoloji əhəmiyyəti,
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin təşkili işinin əsasları [Mətn] : metodiki tövsiyə
/Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Mədəniyyətşünaslıq üzrə ElmiMetodiki Mərkəz ; tərt.: M. Qarayev, A. Ağayeva ; elmi red. A. Usubəliyev ; red.:
Ş. Tahirqızı ; burax. məsul R. Bayramov.- Bakı: [s.n.], 2015.-12. : 20 sm.
43. Teatr sənətinin multikulturalizm-universal dəyərlər sistemində yeri: III Bakı
Beynəlxalq teatr konfransı: 5-6 noyabr, 2014-cü il /Azərb. Resp., Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi; ön söz Ə.Qarayev.- Bakı: [s. n.], 2014.- 256 s.
44. Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş "Ulu öndər Heydər Əliyev irsində
multikultural və tolerant dəyərlər" Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları: 3-5
may 2016-cı il /red. hey.: K. M. Abdullayev [və b.]
Hissə 2.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 437, [1] s.: portr., cədv., not, 29 sm.
45. Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nəşrləri
/ N. Q. Yaqublu ; Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu. - Bakı : Elm və Təhsil,
2010. - 96 s.
46. YUNESKO-nun təsis etdiyi "Ümumdünya fəlsəfə günü" nə həsr olunmuş "Müasir
dünyada fəlsəfənin mənəvi funksiyası" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın
materialları / İ. R. Məmmədzadə [et al.] ; baş red. İ. R. Məmmədzadə ; məsul red.
S. Əliyeva ; UNESCO. - Bakı : Təknur, 2014. - 216 s
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Multikulturalizmə dair dövri mətbuatda çıxan
Rəsmi sənədlər:
1. "2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında "Multikulturalizm ili" elan edilməsinə
dair Tədbirlər Planı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı (11 mart 2016-cı il) // Azərbaycan.- 2016.-12 mart.№ 56.- S. 2.
2. 2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında "Multikulturalizm ili" elan edilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (11 yanvar 2016-cı il)
// Azərbaycan.- 2016.-12 yanvar.- № 6.- S. 6; Mədəniyyət.- 2016.- 13 yanvar.- S.2.
3. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurası üzvlərinin təyin
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(19 noyabr 2014-cü il) // Azərbaycan. - 2014.- 20 noyabr.- № 253.- S. 1.
4. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı (15 may 2014-cü il) // Azərbaycan. - 2014.-16
may. - № 101. - S. 1.
5. Azərbaycanda dini mədəniyyətin, tolerantlığın, dinlərarası və mədəniyyətlərarası
dialoqun təbliğinin gücləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 yanvar 2014-cü il / İlham Əliyev
//Azərbaycan.- 2014.- 19 yanvar.- S.3.
6. Azərbaycanda dini mədəniyyətin, tolerantlığın, dinlərarası və mədəniyyətlərarası
dialoqun təbliğinin gücləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı // Azərbaycan.- 18 yanvar 2014-cü il.-S.1.

Dövri mətbuatda çıxan məqalələr:
2016
1. Xələfov, Abuzər. Multikulturalizm dəyərlərinin kitabxana-informasiya məkanında
təbliği problemləri / A. Xələfov // Respublika. - 2016.- 25 sentyabr. - № 210. - S. 4.
2. Kamal Abdulla: Azərbaycanda radikal və ekstremist cərəyanların fəaliyyəti xeyli
məhdudlaşıb // Yeni Azərbaycan. - 2016.- 21 sentyabr. - № 171. - S. 5.
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3. Koryagina, Lidiya Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşıyam / Lidiya
Koryagina // Azərbaycan. - 2016.- 16 sentyabr. - № 202. - S. 7 .
4. Baxşəliyev, Rəşad. Multikulturalizm və tolerantlığın dünyada ən mükəmməl
nümunəsi : xarici dövlətlər bu sahədə Azərbaycan təcrübəsindən yararlanmağa
çalışırlar / R. Baxşəliyev // Azərbaycan. - 2016.-10 sentyabr. - № 199. - S. 7.
5. Abdullayeva, Nigar. İsa Həbibbəyli: Multikulturalizm dövlət siyasətinin əsas
istiqamətlərindən birinə çevrilib / N. Abdullayeva // Palitra. - 2016.- 9 sentyabr. - №
161. - S. 5.
6. Azəri, Lalə. Azərbaycan musiqisi multikulturalizm kontekstində / L. Azəri // Mədəniyyət. - 2016.- 2 sentyabr. - № 67. - S. 10. - Multikulturalizm ili - 2016.
7. Abdullayev, Mübariz. Azərbaycan qlobal miqyasda multikulturalizm ideya-larının
təbliğində özünəməxsus rol oynayır / M. Abdullayev // Yeni Azərbaycan. - 2016.30 avqust. - № 157. - S. 2.
8. Əliyeva, Rasilə. Azərbaycan nümunəvi tolerantlıq məkanıdır / R. Əliyeva // Azərbaycan. - 2016.-20 avqust. - № 181. - S. 5.
9. Rüstəmov İ. Multikulturalizm insanlığı, bəşəriyyətə sevgidir / İ. Rüstəmov // Xalq
qəzeti. - 2016.- 23 avqust. - № 183. - S. 7.
10. Turan, Anar. Multikulturalizm Azərbaycanda d vlət siyasətidir / A. Turan
// Xalq qəzeti. - 2016.-19 avqust. - № 180. - S. 4.
11. Əliyev, Akif. Azərbaycan qardaş yükünü çəkməyi də bacarır / A. Əliyev
// Azərbaycan. - 2016.-16 avqust. - № 177. - S. 5.
12. Ömərov, Vahid. Milli azlıqların hüquqları / V. Ömərov // Səs. - 2016. 16 avqust.- № 147. - S. 15.
13. Ələddinqızı, Nəzakət. Azərbaycanda tolerantlıq ənənələri qorunub saxlanılır
/ N. Ələddinqızı // Səs. - 2016.-13 avqust. - № 146. - S. 3.
14. Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2016-cı ilin Azərbaycanda "Multikulturalizm
ili" elan olunması dünyada unikal bir hadisədir : Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin sədr müavini, AŞPA-nın Miqrasiya, qaçqınlar və məcburi
köçkünlər üzrə komitəsinin sədri Sahibə Qafarovanın müsahibəsi // Yeni
Azərbaycan. - 2016.-9 avqust. - № 142. - S. 7.
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15. Cəbrayılov, Ataş. Multikulturalizm dəyərləri sosial-iqtisadi inkişafa güclü stimul
verir : Dövlət başçısı deyib : "Bu gün Azərbaycanda bütün dinlərin və etnik
qrupların nümayəndələri yaşayır və ölkəmizin uğurlu inkişafına öz töhfələrini
verirlər" / A. Cəbrayılov // Respublika. - 2016.-7 avqust. - № 170. - S. 1.
16. Qurbanlı, Mübariz. Azərbaycan multikulturalizm modeli dünya səviyyəsində ən
mükəmməl örnəkdir / M. Qurbanlı // Respublika.- 2016.-6 avqust.- № 169.- S. 1,3.
17. Əliyeva, Yeganə. Azərbaycan tolerantlıq məkanı, multikulturalizm mərkəzədir
/ Y. Əliyeva // İki sahil. - 2016.-5 avqust. - № 140. - S. 5.
18. Hacalıyev, Elnur. Multikulturalizm məkanı : Prezident İlham Əliyev : "Ölkəmizi
bu gün çox tolerant, müasir, inkişafda olan ölkə kimi tanıyırlar. Artıq dünya
ictimaiyyəti bilir ki, Azərbaycanda bütün millətlərin, bütün xalqların nümayəndələri bir ailə kimi, dostluq, ləyaqət içində yaşayırlar. Bu, bizim böyük sərvətimizdir" / E. Hacalıyev // Azərbaycan. - 2016.-4 avqust. - № 167. - S. 7.
19. Multikultural və tolerant dəyərlər Azərbaycanın mənəvi sərvətidir // Yeni
Azərbaycan. - 2016.- 2 avqust. - № 137. - S. 5. - Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət
Komitəsinin (DQİDK) sədr müavini Gündüz İsmayılovun müsahibəsi.
20. III Beynəlxalq multikulturalizm məktəbi başa çatıb / AZƏRTAC // Xalq qəzeti.2016.- 28 iyul. - № 161. - S. 4.
21. III Beynəlxalq multikulturalizm məktəbinin iştirakçıları Oğuzda // Azərbaycan. 2016.- 26 iyul. - № 159. - S. 4.
22. Əliyev, Sabir. 180 illik birgəyaşayış : Gədəbəyin Slavyanka kəndinin sakinləri
Azərbaycanı doğma vətənləri sayırlar / S. Əliyev // Azərbaycan.- 2016.- 24 iyul. № 158. - S. 1,5
23. III Beynəlxalq multikulturalizm məktəbinin iştirakçıları Lahıcda // Azərbaycan. - 2016.- 24 iyul. - № 158. - S. 5.
24. Qədirov, Fərzəli. Multikulturalizm və təhsil / F. Qədirov // Respublika. - 2016.23 iyul. - № 157. - S. 5.
25. Əliyeva, İradə. Azərbaycan tolerant dəyərlərə sadiq ölkədir / İ. Əliyeva // Azərbaycan. - 2016.- 17 iyul. - № 152. - S. 6.
26. Kamal Abdullayev: Dövlət həmişə dinin və dindarların yanındadır // Xalq
qəzeti.- 2016.- 14 iyul.- № 149.- S. 2.
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27. Ömərov, Vahid. Azərbaycançılıq ideyası bütün dünya azərbaycanlılarını birləşdirən fenomen kimi / V. Ömərov // Səs.- 2016.- 14 iyul.- № 124.- S. 15.
28. Sarıyeva, İradə. Genişmiqyaslı multikulturalizm tədbirləri azərbaycançılıq təbliğatının bir istiqaməti kimi... / İ. Sarıyeva // Bakı xəbər.- 2016.- 14 iyul.- № 124.S. 15.
29. Mehdiyev, Ramiz. Azərbaycan diasporu: Müasir çağırışlar və sistemli
fəaliyyətin təşkili / R. Mehdiyev // Xalq qəzeti.- 2016.- 13 iyul.- № 148.- S. 2-3.
30. Məmmədova, Arzu. Multikulturalizmin təbliğində elektron kitabxanaların rolu
/ A. Məmmədova // Respublika.- 2016.- 13 iyul.- № 148.- S. 6.
31. Multikultural və tolerant dəyərlərimiz: tarixilik, varislik, müasirlik // İki sahil.2016.- 13 iyul.- № 123.- S. 7.
32. Ömərov, Vahid. Azərbaycançılıq və Qərb demokratik ideya cərəyanları:
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34. Ömərov, Vahid. Azərbaycançılıq və konservatizm ideologiyası / V. Ömərov
// Səs.- 2016.- 12 iyul.- № 122.- S. 15.
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37. Hacalıyev, Elnur. Azərbaycanın multikulturalizm və tolerantlıq sahəsində əldə
etdiyi uğurlar nümunə kimi göstərilir / E. Hacalıyev // Azərbaycan.- 2016.- 10 iyul.№ 146.- S. 6.
38. Aydınoğlu, Tahir. Azərbaycançılığın tarixi əsasları / T. Aydınoğlu // Xalq
qəzeti.- 2016.- 9 iyul.- № 145.- S. 6.
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kimi... / N. Niftiyev // Yeni Azərbaycan. - 2015.- 10 aprel.- № 62.- S. 6.
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kimi...
http://www.baki-xeber.com/v5/32494.html#.V3OZXPmLTIU
23.

PREZIDENT İLHAM ƏLIYEV: "M ULTIKULTURALIZM AZƏRBAYCANDA HƏYAT TƏRZIDIR "
HTTP://NEWS. MILLI .AZ/POLITICS /398519. HTML

24. “MULTIKULTURALIZM UŞAQLARIN GÖZÜ ILƏ”
http://www.qafqazinfo.az/sosial-3/multikulturalizm-usaqlarin-gozu-ile-fotolar148936
25. MULTIKULTURALIZM
http://www.wikiwand.com/az/Multikulturalizm
26. MULTIKULTURALIZM : BIRGƏYAŞAYIŞIN MÜASIR KONSEPSIYASI
http://sunna.az/index.php/component/k2/item/4183-multikulturalizmbirzhaeyashay-sh-n-muasir-konsepsiyas
27. Multikulturalizm Azərbaycanın həyat tərzidir
http://anl.az/down/MULTIKULTURALIZM.pdf
28. Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir:
http://www.ebooks.az /view/V1ndzDsW
29. Multikulturalizm: dünya təcrübəsi və Azərbaycan modeli | ...
www.xalqqazeti.com/az/news/news/70251
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Əlavələr:
2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında
“Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
Tarixi İpək yolunda yerləşən Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan
olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı
millətlərin və konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. Ölkəmizdə multikulturalizm
artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilmişdir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin yaradılması müasir dövrdə respublikamızda gerçəkləşdirilən siyasətin
tolerantlıq prinsiplərinə bu gün də sadiq qalmasının bariz nümunəsidir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun
2016-cı ildə Bakı şəhərində keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi dünya ölkələrinin
Azərbaycandakı multikultural mühitə olan münasibətinin real ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq, Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanması, daha da
inkişaf etdirilməsi və geniş təbliğ olunması məqsədi ilə qərara alıram:
1. 2016-cı il Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
təkliflərini nəzərə alaraq, 2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsinə dair tədbirlər planını bir ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 yanvar 2016-cı il
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“2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili”
elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq “2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı ilin 11 yanvar tarixli 1673
nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram:
1. “2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsinə
dair Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin.
2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş Tədbirlər Planının icrasının
təşkilində əlaqələndirici orqan Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi müəyyən
edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. “2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsinə
dair Tədbirlər Planı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsini təmin
etsin;
3.2. Bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 mart 2016-cı il
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 11 mart tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir
2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında
“Multikulturalizm ili” elan edilməsinə dair
TƏDBİRLƏR PLANI
Sıra №-si

Tədbirin adı

İcra müddəti

İcraçılar

Azərbaycan multikulturalizmi modeli ilə bağlı ölkədaxili tədbirlə
1.

Multikulturalizm siyasətinin
hüquqi bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə ayrıseçkiliyə qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi ilə bağlı
mövcud normativ hüquqi
aktların təkmilləşdirilməsinə
dair təkliflərin hazırlanması

il ərzində

Ədliyyə Nazirliyi, Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzi,
Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi

2.

“Multikulturalizm” adlı
xüsusi medalın təsis
edilməsi məsələsinə
baxılması

il ərzində

Nazirlər Kabineti, Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi

3.

“Heydər Əliyev şəxsiyyəti multikultural və tolerant dəyərlər işığında” mövzusunda ali və orta ixti-sas
təhsili müəssisələrinin tələbələri və müxtəlif dini
qurumların üzvləri arasında
intellektual müsabiqələrin
təşkil olunması

4.

“Azərbaycan
multikulturalizmi modeli” adlı fənnin
tədris edildiyi ölkə universitetlərində
“Azərbaycan
mul-tikulturalizmi” kafedralarının açılması üçün
lazımi metodik hazırlığın
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mütəmadi

il ərzində

Təhsil Nazirliyi, Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi,
Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Bilik Fondu

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Təhsil Nazirliyi
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aparılması
5.

Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsində
“Multikulturalizmə
giriş”, magistratura səviyyəsində isə “Azərbaycan
multikulturalizmi modeli”
adlı fənlərin tədris proqramlarına daxil edilməsi

mütəmadi

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzi,Təhsil Nazirliyi

6.

Azərbaycandakı Rus Pravoslav Kilsəsi tərəfindən
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinə
(BBMM) bağışlanmış Qazax
şəhərindəki
Müqəddəs
Nikolsk Pravoslav kilsəsinin
binasında “Multikulturalizm
Muzeyi”nin yaradılması və
muzeyin BBMM-in balansına verilməsi üçün zəruri
sənədləşmə işlərinin görülməsi

il ərzində

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzi,Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi, Əmlak
Məsələləri Dövlət
Komitəsi, Qazax Rayon
İcra Hakimiyyəti

7.

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məşğulluğu olmayan gənclərin peşəyönümlü
kurslara cəlb edilməsi və bu
kurslarda həmçinin multikultural məzmunlu fənlərin
tədrisinin təmin edilməsi

mütəmadi

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
yanında Bilik Fondu

8.

Azərbaycan
multikulturalizminin
qaynaqları seriyasından olan
“Azərbaycan
multikulturalizminin ədəbibədii qaynaqları”,
“Azərbaycan
multikulturalizminin elmifəlsəfi və ictimai-publisistik
qaynaqları”, “Azərbaycan
multikulturalizminin siyasi
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Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, yerli icra
hakimiyyəti orqanları

il ərzində
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və hüquqi qaynaqları”
kitablarının hazırlanıb nəşr
etdirilməsi və
təqdimatlarının keçirilməsi
9.

“Azərbaycan
multikulturalizmi”
dərsliyinin hazırlanıb nəşr
etdirilməsi

il ərzində

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası,Təhsil
Nazirliyi

10.

Mədəni müxtəliflik,
tolerantlıq və konfliktlərin
həllində mədəniyyətlərarası
dialoqun rolu, multikulturalizmin Azərbaycan modeli və dünya multikulturalizm modelləri mövzularında respublika və beynəlxalq
miqyaslı elmi-nəzəri, elmipraktik konfransların,
seminarların, “dəyirmi
masa”ların, mühazirələrin,
ədəbi-bədii toplantıların
keçirilməsi

aprel- dekabr

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Təhsil
Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
yanında Bilik Fondu,
yerli icra hakimiyyəti
orqanları

11.

Azərbaycan dövlətinin
multikulturalizm siyasətinin
dini təhsil müəssisələrində,
dini icmalarda təbliği
məqsədilə seminarların
keçirilməsi

il ərzində

Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi, Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
yanında Bilik Fondu,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası

12.

Ölkə məktəbliləri arasında
multikulturalizm
mövzusunda rəsm
müsabiqəsinin keçirilməsi

aprel-may

Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqı

13.

BMT Sivilizasiyalar
Alyansının 7-ci Qlobal
Forumuna və
“Multikulturalizm ili” nə

aprel- may

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzi,Təhsil
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həsr edilmiş təqdimatların
və müzakirələrin təşkili (ali
təhsil müəssisələri, QeyriHökumət Təşkilatları və
gənclər təşkilatları üçün)

Nazirliyi,Gənclər və
İdman Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası

14.

Orta ümumtəhsil və orta
ixtisas təhsili
müəssisələrində
mədəniyyətlərarası
kommunikasiya bacarıqları
və bilgilərinə həsr olunmuş
seminarların və
“Azərbaycanda
multikulturalizm”
mövzusunda kütləvi
mühazirələrin təşkili

il ərzində

Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi

15.

Multikulturalizm
mövzusunda elmi-publisistik
məqalə müsabiqələrinin
keçirilməsi, məqalələr
toplusundan ibarət kitabın
nəşr etdirilməsi

aprel- noyabr

Təhsil Nazirliyi,
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi,

16.

“Multikulturalizm gənclərin
gözü ilə” qısametrajlı film
müsabiqəsinin təşkili və
keçirilməsi

may- sentyabr

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Azərbaycan
Kinematoqrafçılar İttifaqı

17.

Dövlət sifarişi ilə Cəlil
Məmmədquluzadənin
“Kamança”, Qurban Səidin
“Əli və Nino”

il ərzində

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi

il ərzində

Mədəniyyət və Turizm

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası

əsərlərinin hazırlanıb
tamaşaya qoyulması
18.

Teatr və musiqi
kollektivlərinin azsaylı
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xalqların yaşadığı bölgələrə
qastrol səfərlərinin təşkili

Nazirliyi

19.

Dövlət rəsm qalereyalarında
“Multikulturalizm
alternativsiz həyat tərzidir”
devizi ilə rəsm sərgilərinin
təşkili

il ərzində

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqı

20.

“Azərbaycan-doğma diyar”
devizi altında etnik qrupların
V incəsənət festivalının
bölgələrdə keçirilməsi

il ərzində

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi,
Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Yerli icra hakimiyyəti
orqanları

21.

Azərbaycan Milli
Kitabxanasında
multikulturalizm üzrə kitab
fondunun yaradılması və
“Multikulturalizm və kitab”
mövzusunda konfransın
keçirilməsi

il ərzində

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
yanında Bilik Fondu

22.

“Beynəlxalq abidələrvə
tarixi yerlər
günü”çərçivəsində Lahıc,
Xınalıq və Kiş qoruqlarının
ərazisində mədəniyyət
festivallarının təşkili

18 aprel

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası,
Yerli icra hakimiyyəti
orqanları

23.

“Atəşgah Məbədi” Dövlət
Tarix-Memarlıq Qoruğunda
“Azərbaycan memarlığında
dini tolerantlıq”
mövzusunda konfransın və

il ərzində

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası

il ərzində

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası

tolerantlığı əks etdirən
Azərbaycan memarlıq
abidələrinin fotosərgisinin
keçirilməsi
24.

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Rəyasət Heyəti
nəzdində multikulturalizm
48

MULTİKULTURALİZM İLİ-2016
problemləri üzrə institutlararası elmi tədqiqat virtual
mərkəzinin təsis edilməsi,
Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun nəzdində isə
“Multikulturalizm”
şöbəsinin yaradılması
25.

“Multikulturalizm ili - 2016:
nailiyyətlər və
perspektivlər” mövzusunda
ilin yekununa həsr olunmuş
respublika konfransının və
ədəbi-bədii tədbirin təşkili

dekabr

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi,
Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi

“Azərbaycan multikulturalizmi modeli” ilə bağlı beynəlxalq tədbirlər
26.

Bakı Slavyan
Universitetində “Ulu öndər
Heydər Əliyev irsində
multikultural və tolerant
dəyərlər” mövzusunda Ulu
Öndərin anadan olmasına
həsr olunmuş ənənəvi
beynəlxalq
konfransın keçirilməsi

may

Təhsil Nazirliyi ,Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası

27.

“Azərbaycan
multikulturalizmi modeli”
adlı fənnin tədris edildiyi
yerli və xarici tələbələr üçün
Beynəlxalq
Multikulturalizm Yay və Qış
məktəblərinin təşkili

mütəmadi

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzi,Təhsil Nazirliyi,
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Gənclər və
İdman Nazirliyi, Xarici
İşlər Nazirliyi

28.

Azərbaycan
multikulturalizminin tarixini
öyrənmək istiqamətində
Qafqaz Albaniyası ilə bağlı”
Alban Apostol kilsəsi:
dünənimiz və bu günümüz”
mövzusunda beynəlxalq

iyun

Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan
Milli Elmlər
Akademiyası, Xarici İşlər
Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi
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konfransın keçirilməsi
29.

V Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumu
çərçivəsində “Səmavi
dinlərin tarixi” layihəsinin
I hissəsinə (İudaizm) aid
sərginin təşkili

oktyabr

Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Təhsil Nazirliyi

30.

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi,

BMT Sivilizasiyalar
Alyansının 7-ci Qlobal
Forumu çərçivəsində
multikulturalizm
mövzusunda sessiyanın
təşkili və “Sivilizasiya”
kitabının təqdimatının
keçirilməsi

aprel

31.

“Multikultural cəmiyyət və
turizm” mövzusunda
Ümumdünya Turizm
Təşkilatı ilə birlikdə
konfransın təşkili

may

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Xarici İşlər
Nazirliyi

32.

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzinin xarici ölkələrdə
filiallarının açılması
istiqamətində zəruri mənəvi
dəstəyin göstərilməsi

dekabr

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,

Xarici ölkə
universitetlərində
“Azərbaycan
multikulturalizmi modeli”
adlı fənnin tədrisinin davamı
üçün müvafiq tədbirlərin
görülməsi

mütəmadi

Xarici ölkələrdə işğal altında
olan Azərbaycan
ərazilərində tarixi-dini və
mədəniyyət
nümunələrinə qarşı erməni

il ərzində

33.

34.

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası
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Xarici İşlər Nazirliyi,
Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsi
Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Təhsil
Nazirliyi,
Xarici İşlər Nazirliyi
Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi,
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi,
Bakı Beynəlxalq
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Multikulturalizm Mərkəzi,

vandalizmini əks etdirən
sərgilərin təşkili

Təhsil Nazirliyi

35.

İran İslam Respublikasının
Təbriz şəhərində “Radikalizmlə mübarizədə İslam
həmrəyliyi” devizi altında
“Azərbaycan-İslam
mədəniyyətinin incisi” adlı
fotosər-ginin təşkili

iyun

Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi,Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi

36.

Amerika Birləşmiş
Ştatlarında yəhudi
icmalarının iştirakı ilə
“Dinlərarası qarşılıqlı
anlaşma: birgəyaşayışın
modelləri” mövzusunda
“dəyirmi masa”nın və
“Azərbaycan - tolerantlıq
diyarı” mövzusunda
fotosərginin keçirilməsi

il ərzində

Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi, Xarici
İşlər Nazirliyi, Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,

37.

Böyük Britaniyada
“Multikulturalizmin
Azərbaycan modeli: Avropa
üçün yeni nümunə” adlı
beynəlxalq konfransın və
eyni mövzuda fotosərginin
təşkil edilməsi

may

Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi, Xarici
İşlər Nazirliyi, Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsi

38

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
və Qətərdə “Dini tolerantlığın qorunması və radikalizmlə mübarizədə dünya
birliyinə Azərbaycanın dəstəyi” devizi altında “Azərbaycan - İslam mədəniyyətinin incisi” adlı fotosərginin keçirilməsi

oktyabr- noyabr

Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi, Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,

Avropa Şurasının ŞimalCənub Mərkəzi ilə birlikdə

noyabr

Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsi

Xarici İşlər Nazirliyi

.
39.

51

Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi,Bakı
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Lissabon şəhərində
“Avropada dini tolerantlıq
və birgəyaşayış təcrübəsi:
Azərbaycan modeli”
mövzusunda beynəlxalq
konfransın və “Azərbaycan
- tolerantlıq diyarı” adlı
sərginin keçirilməsi

Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Xarici İşlər Nazirliyi

Azərbaycan multikulturalizmi modelinin təbliğinin informasiya təminatı
40.

“Multikulturalizm” adlı
jurnalın nəşri və bölgələrdə
yayımının təşkili

mütəmadi

Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası, Azərbaycan
Yaradıcılıq Fondu, yerli
icra hakimiyyəti orqanları

41.

“Multikulturalizm
ensiklopediyası”nın
hazırlanması

2016-2017

Azərbaycan Milli Elm-lər
Akademiyası, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzi, Təhsil Nazirliyi,
Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi

42.

Azərbaycan
və
dünya
multikulturalizminin təbliği
ilə bağlı televiziya və radio
proqramlarının hazırlanması

mütəmadi

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi,
Azərbaycan Televiziya və
Radio Verilişləri QSC

43.

“Azərbaycan
multikulturalizmi” elektron
kitabxanasının və
vebsaytının yaradılması

il ərzində

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Kitabxanası

44.

Ölkənin multikultural dəyərlərini təbliğ edən “Kultura
Plyus” internet televiziyasının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və peyk
yayımına
keçirilməsi
məsələsinə baxılması

il ərzində

Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi,
Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi
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45.

Azərbaycanda
yaşayan
azsaylı xalqların musiqi
yaradıcılığından ibarət CDlərin buraxılması, onların
məişət və adət-ənənələrinə
aid sənədli filmin xarici
dillərdə hazırlanması və
fotokataloqun nəşri

aprel

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzi

46.

“Multukulturalizm ili”
mövzusunda sosial çarxın
çəkilməsi və yayımının
təşkili

aprel- dekabr

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi

47.

“Bakı - üç dinin şəhəri” adlı
sənədli filmin istehsalının
başa
çatdırılması
və
təqdimatının keçirilməsi

il ərzində

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi

48.

“Bakı Prosesi” qlobal multikulturalizmə
töhfədir”
beynəlxalq foto və məqalə
müsabiqəsinin
və
sənədli
filmin hazırlanması (Azərbaycan və ingilis dillərində)

may- oktyabr

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Xarici İşlər
Nazirliyi

49.

BMT Baş Qərargahında BMT
Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci
Qlobal Forumunun
yekunlarının təqdimatı

iyun

Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Xarici İşlər
Nazirliyi
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Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı
Sivilizasiyaların qovuşuğunda yerləşən Azərbaycanın zəngin mədəni-mənəvi irsə və
tolerantlıq ənənələrinə malik olması beynəlxalq aləmdə etiraf edilən həqiqətlərdəndir.
Mövcud milli-mədəni müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük mühiti onu çoxmillətli,
çoxkonfessiyalı diyar kimi dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dia-loqun bənzərsiz
məkanı etmişdir. Azərbaycan Respublikasında bu gün həmin mədəni, linqvistik, etnik
rəngarəngliyin qorunmasına yönəldilən və uğurla həyata keçirilən dövlət siyasəti
multikulturalizm sahəsində əsrlərdən bəri toplanmış böyük tarixi təcrübənin xüsusi
qayğı ilə əhatə olunmasını, zənginləşdirilməsini, cəmiyyətdə bu istiqamətdə
qazanılmış unikal nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə təbliğinin gücləndirilməsini zəruri
edir.
Multikulturalizmin həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycanın dünyaya tolerantlıq
nümunəsi olaraq daha geniş tanıdılmasının vacibliyini, eləcə də ayrı-ayrı ölkələrdəki
müxtəlif multikultural modellərə xas fəlsəfi, sosial, siyasi və digər aspektlərin
Azərbaycan reallığında təhlili və təşviqinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
1. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılsın.
2. “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Nizamnaməsi” təsdiq edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu
Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə üç ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
3.4. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin xərclər smetasını və ştat
cədvəlini, işçilərinin say həddini, icraçı direktorunun və işçilərinin aylıq vəzifə
54
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maaşlarını iki ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
3.5. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin binasının tikilməsi barədə
təklifləri iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
3.6. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı
zəruri maliyyə və maddi-texniki təminat məsələlərini həll etsin;
3.7. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin dövlət qeydiyyatına alınmasını bir ay müddətində
təmin etsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 may 2014-cü il.
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Azərbaycanda dini mədəniyyətin, tolerantlığın,
dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun təbliğinin
gücləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycanda dini mədəniyyətin, tolerantlığın, dinlərarası və mədəniyyətlərarası
dialoqun təbliğinin gücləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan “Dini Mədəniyyətin İnkişafı” fonduna
3,0 (üç) milyon manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
nəzərdə tutulan məbləğdə maliyyələşməni müəyyən olunmuş qaydada təmin etsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 yanvar 2014-cü il.
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Multiculturalism
President Ilham Aliyev signed a decree on January 11 to declare 2016 the Year of
Multiculturalism in Azerbaijan in an effort to maintain, further develop and popularize
the traditions of multiculturalism in Azerbaijan.
To realize the presidential decree the Cabinet of Ministers will develop within a
month an Action Plan with consideration of proposals of the Baku International Center
of multiculturalism, the Ministry of Culture and Tourism, the Ministry of Education,
the State Committee for Work with Religious Organizations and the National
Academy of Sciences of Azerbaijan.
Today Azerbaijan, a country which established the first secular democracy in the
Muslim world in 1918 and offered women the right to vote in 1919, acts as a model for
peaceful coexistence of members of different nations and religions for many other
countries as well.
Tolerance and multiculturalism in secular Azerbaijan is a style of life for over 9.6
million people living at the crossroad of the East and West, and combining traditions
and cultures. Despite the fact that the overwhelming majority of the population (about
96 percent) of the country is Muslims, worshippers of other religions enjoy freedom
here, and one can often witness Jewish synagogues and Orthodox and Christian
churches and other religious centers functioning freely.
One of the oldest mosques in the world is in Azerbaijan, in the city of Shamakhi,
dating from 743, and also one of the oldest Christian churches, an Armenian church
from the 12-13 century, is also located in this country. Orthodox and Catholic
churches, synagogues, Zoroastrian temples, are bright examples of Azerbaijan's
multicultural heritage.
In fact, Azerbaijan has set up an international centre for multiculturalism in 2014,
as a concrete effort to promote the values of multiculturalism. Also, in 2008,
Azerbaijan launched the so-called “Baku process,” a dialogue between culture
ministers, individuals and groups with different cultural and religious backgrounds,
promoted as an “antidote to violence.”
Thanks to domestic interfaith and multicultural harmony, Azerbaijan was able to
protect itself from the triggers of extremism, one of the most dangerous threats of the
modern world amid the clashing cultures and religions.
Azerbaijan makes important contributions to the traditions of tolerance,
intercultural and inter-civilization dialogue. The country's success in multiculturalism
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relies on the full-scale embrace of this openness and tolerance by both government and
the society at large which has remained primarily stable for many decades.
Regarded as a model of tolerance and multiculturalism around the world,
Azerbaijan aims to continue building tolerance and intercultural dialogue in the
country and throughout the world.
Here in Azerbaijan, the representatives of all religions and nationalities live here as
a family, in an atmosphere of peace, friendship, tranquility and mutual understanding.
This is Azerbaijan's great heritage, a great advantage.
Azerbaijan believes that multiculturalism is the only way for the development of
mankind in the future, because in the age of globalization, when the exchange of
information and, in general, the processes of integration is active, engaging in selfisolation is simply disastrous.
Taking intercultural dialogue as one of the most pressing challenges of the
contemporary world, Azerbaijan has been sponsoring World Forum on Intercultural
Dialogue in Baku once every two years since 2011.
Azerbaijan will host the 7th Global Forum of the United Nations Alliance of
Civilizations from April 25 to 27, 2016. By using the UN tribune, Azerbaijan will once
again show its multiculturalism traditions, and urge the world countries to respect to
tolerance, intercultural and inter-civilization dialogue.

Books in English:
1. A compasion of the newly discoverd Oghuz cyplops with Homer's: The book of
Dada Qorqud. The tale of now Basat killed Tapagoz / Baku International
Multikulturalism Centre ; H. F. Dits ; editor-in- chief. Acad. K. Abdulla; edt.
Acad. İ. Habibbaylı, prof. A. Mamedov, prof. A. Hajıyev and oth. Dsr.; trl.
A.Bayramova; rht. A. Mukhtarov.- Baku: Mutarjim, 2015.- 80p.
2. Le nouveau cyclope D'oghuz decouvert recemment compare a celui D'homere :
Kitabi-Dede Gorgoud. Le chant dans lequel Tepegoz tua Bassat /Baku
International Multiculturalism Centre ; H. F. Dits ; rèd. en chef. acad. K. Abdulla
; rèd. acad. I. Habibbayli, prof. A. Mammadov, prof. A. Hajiyev and oth. ; dsr.
M. Garahanova ; trd. M. Bozdemir ; fotog. A. Mukhtarov.- Baku: Mutarjim,
2015.- 80 f.
3.

Abbasov, Namig. The crisis of multiculturalism in the UK: has it failed?
/ N. Abbasov // Caucasus international. - 2015. - № 1 Spiring. - p. 85-97 . - Note:
The idea of multiculturalism has been hotly debated across the UK in recent
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years. This article addresses the question of whether her multiculturalism has
failed in Great Britain based on an assessment of both sides of the debate.
4. Habibbayli, Arastu. Immigration Policy in Europe Amid Multiculturalism Crisis
/ A. Habibbayli // Caucasus international.- 2015.- № 1 Spiring.- p. 13-25.- Note:
The recognition of the peaceful coexistence of different civilizations and cultures
and mutual enrichment as a way of life - is the only light at the end of the tunnel
for humanity.
5.

Cole, Brendan. Contemporary refugee issues in the EU and the Crises
of multiculturalism / B. Cole // Caucasus international. - 2015. - № 1 Spiring. p. 107-115 . - Note: In reporting on the conflict in Syria, the media has concentrated on the refugee crises as a key facet of the larger narrative.

6. IX International Conference of Ombudsmen on "Cultural rights of national
minorities and migrants: the legal aspects and implementation" Dedicated to the
18 June - Human Rights Day, the 20th anniversary of the Independence of the
Republic of Azerbaijan, the 45th anniversary of the International Covenants on
Civil and political rights and Economic, social and cultural rights : 16-18 June,
2011 /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z. Əliyev, Y. Cəfərova. - Baku : Sada, 2011. - 382 p.
7.

Rajabova, Sara. Multiculturalism lives and is strengthening in Azerbaijan
/ S. Rajabova // AzerNEWS. - 2015.- July 15. - № 53. - P. 2 . - Note: Azerbaijani
President Ilham Aliyev congratulated Azerbaijani people on the upcoming
holiday of Ramadan and wished every Azerbaijani family peace, tranquility and
happiness .

8. Mehdiyev, Mushvig. Azerbaijan's tolerant environment to give unique tone to
European Games / M. Mehdiyev // AzerNEWS.- 2015.- May 13.- № 35.- P.3.Note: The European Games will bring the members of different religions and
cultures to our country. Azerbaijan is fully ready to welcome its guests in a highly
tolerant environment.
9. Multicultural Security : 2nd Virtual Round table, 2015 / Baku to international
center of multiculturalism.- Baku : Mutarcim, 2015.- 75 p.
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10. Shahgaldiyev, Eldar. Correlation of multicultural labor units and development of
personality (socio-philosophical analysis) / E. Shahgaldiyev // Xəzər. - 2012. - №
311. - p. 26-28 . - Note: The article of Dr. Eldar Shahgaldiyev, the head of the
Division of Graduate Studies and Research at Khazar University, presented in II
Baku International Humanitarian Forum.
11. Socio-Economic and Spiritual Deve-lopment in Harmony in Present-day
Azerbaijan 1st Virtual Round table, 2014: On the eve of the Humanitarian Forum
/ Baku to international center of multiculturalism.- Baku : Mutarcim, 2015. - 74 s.
12. Teaching the course "Azerbaijani Multiculturalism" at Universities Abroad:
Challenges and Perspectives : 3rd Virtual Round Table, 2015 / Baku to international center of multiculturalism.- Baku : Mutarcim, 2015.- 75 p.
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