
 

 

 

 

 

 

 

 

VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu 

 

“Yeni dünya və yeni insan formalaşdıraq:  
yaradıcılıq və insan inkişafı” 

 
Bakı, 25–26 oktyabr, 2018-ci il 

 

Proqram layihəsi  

 

24.10.2018-ci il 
 

 Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu iştirakçılarının və onları 
müşayiət edən şəxslərin qarşılanması və mehmanxanalarda 
yerləşdirilməsi  
(JW Marriott Absheron Baku, Hilton Baku, Holiday Inn Baku) 
 

25.10.2018-ci il 
 

08:00 – 09:00 Qonaqların mehmanxanalardan Heydər Əliyev Mərkəzinə yola 
düşməsi və gəlişi 

10:00 – 11:00 
 
Heydər Əliyev 
Mərkəzi 
 

 
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun rəsmi açılış 
mərasimi: 
  
“Yeni dünya və yeni insan formalaşdıraq: yaradıcılıq və insan 
inkişafı” 
 
Açılış nitqi 
Zati- aliləri, İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
 
 
(ingilis, rus, fransız və azərbaycan dilində tərcümə təmin 
olunacaq) 

11:00 – 11:30 
 
 

Kofe fasiləsi 



11:30 – 13:00 
Heydər Əliyev 
Mərkəzi 

1-ci plenar sessiya:  
“Təhsil və elm insan kapitalının inkişafı kontekstində” 

Moderator: AR Təhsil Nazirliyi 
          Çıxışçılar:  

(ingilis, rus, fransız və azərbaycan dilində tərcümə təmin 
olunacaq) 
 

13:00 – 14:30 
 
Heydər Əliyev 
Mərkəzi 
 

Nahar  

14:30 – 16:30 
 
Heydər Əliyev 
Mərkəzi 
 

2-ci plenar sessiya: 
 
 “İnnovasiyalar yaradıcı iqtisadiyyatın yeni mənbəyi kimi” 
Moderator: 
Çıxışçılar: 
 

(ingilis, rus, fransız və azərbaycan dilində tərcümə təmin 
olunacaq) 

16:30-17:00 Kofe fasiləsi 

17:00-18:30 
Heydər Əliyev 
Mərkəzi 
 

İşçi sessiya:  
 
“Multikulturalizm siyasəti cəmiyyətdə sabitliyin təminatı amili kimi” 
           Moderator: 
          Çıxışçılar: 
(ingilis, rus və azərbaycan dilində tərcümə təmin olunacaq) 

 
Paralel tədbir 
 

15:00-18:00 
 
Fairmont Bakı 
mehmanxanası 
 

“Dayanıqlı inkişafa dair Bakı konfransı: İnsanları gücləndirmək, 
inkişaf və bərabərliyi təmin etmək” 
 

19:30 – 21:00 Rəsmi ziyafət (konsert proqramı ilə müşayiət olunur) 

 
26.10.2018-ci il 
 

08:00 – 09:00 
 

Qonaqların mehmanxanalardan tədbir məkanına yola düşməsi 
 

09:00 – 13:00 
 
ADA Universiteti 

Azərbaycanda təhsil almış məzunların ilk görüşü (dəvətnamə 
ilə):  
 
“Gələcəyə sərmayə: davamlı və inklüziv inkişafa doğru”  
 
(ingilis, rus və azərbaycan dilində tərcümə təmin olunacaq) 
 



09:00 – 13:00 
 
Marriott Abşeron 
Mehmanxanası 
 
Xocasən zalı 

İşçi sessiya: 
 
“Yanlış məlumatlandırma siyasəti – müasir dünyada sabitliyə 
təhdid” 
          Moderator: 
          Çıxışçılar: 
 
(ingilis, rus və azərbaycan dilində tərcümə təmin olunacaq) 
 

10:30 – 12:30 
 
Marriott Abşeron 
Mehmanxanası 
Şərq zalı 1 

“Bakı Prosesi – İnsan təhlükəsizliyi, sülh və davamlı inkişaf 
naminə mədəniyyətlərarası dialoq: 10 ilin dərsləri və 
perspektivləri” 

Moderator: 
Çıxışçılar 

(ingilis, rus və azərbaycan dilində tərcümə təmin olunacaq) 
 

13:00 – 14:30 Nahar  

14:30 – 15:00 Bağlanış mərasimi 
 

15:00 – 18:30 Şəhər gəzintisi  

 
Paralel tədbir 
 

10:00 -18:00 
 
Fairmont Bakı 
mehmanxanası 
 

 
“Dayanıqlı inkişafa dair Bakı konfransı: İnsanları gücləndirmək, 
inkişaf və bərabərliyi təmin etmək” 
 

19:00 – 20:00 Konsert proqramı 

20:00 – 22:00 Şam yeməyi 

 
27.10.2018-ci il 
 

 Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu iştirakçılarının və onları 
müşayiət edən şəxslərin yola salınması 

 


