
 
 

Dövlət Statistika Komitəsi nümayəndəsininAvropa Mədəniyyəti Şərq tərəfdaşlığı 

proqramı çərçivəsindəTbilisi şəhərində təşkil edilmiş seminarlarda iştirakı haqqnda 

 
 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Statistika  Komitəsinin  Xidmət statistikası 
şöbəsi müdirinin  müavini  Fərhad Qubatov 2012-ci il 29 noyabr - 1 dekabr tarixində 
Avropa Mədəniyyəti Şərq tərəfdaşlığı proqramı (Avropa Qonşuluq Tərəfdaşlığı Aktı) 

çərçivəsində təşkil edilmiş “Azərbaycan, 
Ermənistan və Gürcüstanda Yaradıcı 
Đstehsalatın Gücləndirilməsi: Sənətkarlıq 
Đrsi - Đnkişaf üçün Ümumi Platforma”adlı 
layihə üzrə Tbilisi şəhərində “Mədəniyyət 
və yaradıcılıq sənayeləri, sənətkarlıq irsi 
üçün Avropa siyasətləri - Beynəlxalq 
təcrübələr və yerli tətbiq imkanları” və 
“Mədəni statistik vasitələr - beynəlxalq 
standartlar və yerli xüsusiyyətlər” 
mövzularında keçirilən seminarlarda 
iştirak etmişdir. Seminarlarda Azərbaycan 

tərəfdən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Bakı Dövlət Universitetinin, “EkoSfera” 
mərkəzinin nümayəndələri dəiştirak etmişlər.  

 
“Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda Yaradıcı Đstehsalatın Gücləndirilməsi: 

Sənətkarlıq Đrsi - Đnkişaf üçün Ümumi Platforma” adlı layihə yaradıcı istehsalata və 
xüsusilə ənənəvi əl işləri sənətlərini, muzey resurslarını və tətbiqi sənət növlərini özündə 
cəmləşdirən sənətkarlıq irsinə istiqamətlənmişdir. 

  
Sənətkarlıq irsi sektorunda vəziyyətə dair qiymətləndirici araşdırmaların aparılması 

məqsədilə hazırda qeyri-hökumət təşkilatı olan “EkoSfera” Sosial-ekoloji Mərkəzi 
tərəfindən “Azərbaycanda  Ənənəvi Sənətlər Sektorunun Araşdırılması” adlı sorğu 
keçirilir. Göstərilən sorğunun həmçinin Gürcüstan və Ermənistanda da aparılması nəzərdə 
tutulmuşdur. Tətbiq olunan sorğu anketləri müzakirə edilmiş və sorğu zamanı verilən 
suallar üzrə qarşıya çıxan problemlərin həllinə dair müəyyən tövsiyələr verilmişdir. 

 
Sorğu 3 istiqamətdə - sənətkarların, sənətkarlıq irsi sektorunun məhsullarının satışı 

ilə məşğul olan  ticarət obyektlərinin və ölkəyə gələn xarici turistlərin sorğulanması yolu 
ilə həyata keçirilir. Sənətkarlıq irsi sektorunun məhsullarının satışı ilə məşğul olan ticarət 
obyektləri üzrə sorğu anketlərində satış mağazasının növü, profili, satılan məhsulların 
növü, məhsulların işlənmə texnologiyaları, müştərilərin tərkibi, xarici turistlər üzrə olan 



 
 

anketlərdə isə turistlərin gəldiyi ölkələrin adı, gəlmələrinin məqsədi, ölkə ərazisində aldığı 
sənət məhsullarına dair suallarnəzərdə tutulmuşdur.  

 
Sorğu məlumatlarının yekunları əsasında bu sahədə mövcud vəziyyəti əks etdirən 

təhlillərin aparılmasında, sənətkarlıq irsi sektorunun araşdırılması və onun iqtisadi 
potensialının qiymətləndirilməsi, inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi, bu sektora dair 
qanunvericilik mühitinin və yerli sənətkarlıq bazarının xüsusiyyətlərinin müəyyən 
edilməsi, bu sahənin inkişaf etdirilməsi məqsədilə təkliflərin, turizm yönümlü sorğu 
kitabçalarının hazırlanmasında istifadə ediləcəkdir.    

 
Seminarda Dövlətstatkomun nümayəndəsi F.Qubatov tərəfindən “2008-2012-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın təkmil-ləşdirilməsinə dair Dövlət 
Proqramı”, xüsusilə də mədəniyyət statistikasının təkmilləşdrilməsinə dair tədbirlər barədə 
məlumat verilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsi sistemində müasir informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini təmin edən müasir texniki və lisenziyalı 
proqram vasitələrinin mövcudluğu, statistika sisteminin bütün struktur vahidlərinin yeni 
avadanlıqlarla təchiz edilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi imkanlarının mövcudluğu 
seminar iştirakçılarının nəzərinə çatdırılmışdır. 

 
Mədəniyyət statistikası üzrə məlumatların toplanması və yayımlanması sisteminin 

təkmilləşdirilməsi, mədəniyyətin müxtəlif sahələrində statistik müşahidələrin 
aparılmasının təkmilləşdirilməsi üzrə metodoloji tövsiyələrin hazırlanması, mədəniyyət 
sahəsinin əsas göstəricilərinə dair elektron məlumat bazasının yaradılması, ölkədə turizmin 
inkişafının statistik informasiya təminatının yaxşılaşdırılması,turizmin inkişafını kompleks 
xarakterizə edən statistik göstəricilər sisteminin yaradılması üzrə görülən işləri  Komitənin 
internet-səhifəsində nümayiş etdirməklə məlumat verilmişdir.  

 


