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Vesna Črnivec

və / in / and 

Lahıc orta məktəbinin gəncləri, Azərbaycan
mladina iz Osnovne šole Lahidž, Azerbajdžan 

the youngsters from Lahij Secondary School, Azerbaijan



AZ
Azərbaycanın Lahic qəsəbəsi dağlıq ərazisi Böyük Qafqaz sıra dağlarında, dəniz

səviyyəsindən 1376 m yüksəklikdə yerləşir.
14 günlük  «Gənclər və Media 2008, mədəni irsin qorunması üçün şəkil və sənədli 

film layihəsi zamanı gənclər  daima inkişafda olan mühitlərində sabit və dəyişən dəyərləri 

üzə çıxaran şəkillər çəkiblər.

Onlar şəkillər və film ilə öz qəsəbələrini digərlərinə tanıtdırmaq istəyirlər.

SLO
Zaselek Lahidž leži na nadmorski višini 1376 metrov v visokogorju azerbajdžanskega

dela Velikega Kavkaza. 

V štirinajstdnevnem projektu “Mladi&mediji 2008, fotografska dokumentacija zaV štirinajstdnevnem projektu “Mladi&mediji 2008, fotografska dokumentacija za

ohranjanje kulturne dediščine”, so domači šolarji fotografirali svoj zaselek, v katerem 

so iskali trajne in spreminjajoče se vrednote svojega, kljub oddaljenosti razvijajočega 

se okolja. S fotografijo in videom želijo svoj zaselek predstaviti tudi drugim.  

ENG
Settlement Lahij is located 1376 m above sea level in the highlands of Azerbaijan part 

of the Great Caucasus. 

In 14-day project “Youth&Media 2008, photo and video documentation for preservation 

of cultural heritage the youngsters took photos in search for permanent and changable 

values in their, in spite of being remote, ever developing surroundings.

With photos and video they want to present their settlement to others.



Əlili Əli, Bayramlı Almaz, Nurməmmədli Cəfər, Quluzadə Əhəd, Hüseynli Adilə, 

Əliyev Rüfət, Qəhrəmanlı Cahangir, Haqverdiyeva Gülnar, Kərimli Kamran, Tahirli Anar,     

Hüseynov Elvan, Haşımlı İbrahim, Əlizadə Agakişi

işrirakçi  *  udeleženci  *  participants 



O zaselku

Zgodovinski spomeniki, Vodnjaki, 

Ulice, Knjižnica, Trgovine, Muzej, 

Prodajalne tradicionalnih izdelkov, 

Mošeje, Internet center, Tkalnica, 

Pogovori s starejšimi ljudmi, O šoli, 

Mostovi

About the settlement

Historical monuments,  

Fountains, Streets, Library, Shops, Museums, 

Art Shops, Mosques, Internet Centres, 

Carpet Factory, Meeting old Lahijans, 

About the school, Bridges

Qəsəbə haqqında, tarixi abidələr

Bulaqlar, Küçələr, Kitabxana, Muzeylər,

Sənət emalatxanaları, İnternet Mərkəzi, 

Xalça sexi, Yaşlı Lahıclılar ilə görüş, 
Məktəb haqqında, Körpülər

Şəkillər özləri haqqında danışacaqlar:

Od tu naprej pripovedujejo fotografije same: 

From now on the photos will talk by themselves





























































































Maliyyə dəstəyi / Projekt so omogočili / Sponsored by

Sloveniya Respublikasi Xarici İşlər Nazirliyi           Lahic Məktəbi Sloveniya           Respublikasi Mədəniyyət Nazirliyi
Ministrstvo RS za zunanje zadeve                         Osnovna šola Lahidž                Ministrstvo RS za kulturo
Ministry RS for foreign Affairs                                Lahij Secondary School            Ministry RS for Culture Art center, Pionirski dom 

Bayramovlar ailəsinə, Hikmet Haqvardili yoldaşa, bütün Lahic ve Ərəgit cammatina təşəkkür
Hvala za gostoljubnost družni Bayramov, Hikmetu Hakverdiliju in prebivalcem Lahidža in Aradžita

Special thanks to family Bayramov, Hikmet Hakverili and to the Lahij and Aragit neighbours
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