Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
04.03.2019-cu il tarixli F-103 nömrəli
əmrinə əlavə

“Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü” ilə bağlı tədbirlərin
həyata keçirilməsi barədə tövsiyələr
“Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü”nün qeyd olunması tarixilik
baxımından hər il aprelin 23-nə təsadüf etsə də, həmin “Gün”ün mahiyyətindən irəli gələn
məsələləri nəzərə alaraq, bu sahədə daha əhatəli tədbirlər həyata keçirmək əhəmiyyətli
olardı. Məsələn, bütövlükdə aprel ayını kitabın və mütaliənin təşviqi və təbliği
istiqamətində görülən işlərə həsr etmək mümkündür. Belə ki, qeyd olunan “Gün”
çərçivəsində tədbirlərə aprelin əvvəlindən başlamaq və bu tədbirləri aprelin 23-də
keçiriləcək “Oxu günü” ilə yekunlaşdırmaq daha məqsədəuyğun hesab edilir.
Bununla əlaqədar hər bir rayon (şəhər) təhsil şöbəsində (idarəsində) təşkilati
məsələlərlə bağlı İşçi qrupu yaratmaq və Tədbirlər planı hazırlayıb təsdiq etmək tövsiyə
olunur. Tədbirlər planında aşağıdakı fəaliyyət istiqamətləri əhatə oluna bilər.
 “Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü” barədə şagirdlərə zəruri
məlumatların çatdırılması, bu “Gün”ün beynəlxalq səviyyədə qeyd olunmasının məqsədi,
əhəmiyyəti və mahiyyətinin onlara izah edilməsi.
 Məktəblərdə seçmə yolla bədii əsərlərin oxusu və müzakirəsinin təşkili.
 Şagirdlərin iştirakı ilə məktəblərdə ədəbi-bədii gecələrin, qiraət axşamları və
poeziya saatlarının keçirilməsi.
 Şagirdlər tərəfindən Azərbaycan yazıçılarının dram əsərlərindən parçaların
səhnələşdirilməsi.
 Məktəblərdə “Oxu günü” nə həsr olunmuş sinif divar qəzetləri və bülletenlərin
xüsusi nömrələrinin buraxılması, şagirdlərin rəsmlərindən ibarət sərginin təşkili
 Aprel ayında anadan olmuş Azərbaycanın klassik və müasir ədəbiyyat
nümayəndələrinin (Əfzələddin Xaqani, Molla Pənah Vaqif, Nəcəf bəy Vəzirov, Soltan
Məcid Qənizadə, Nəriman Nərimanov, Mir Cəlal Paşayev, Çingiz Abdullayev)
məktəblərdə anım günlərinin keçirilməsi, onların həyat və yaradıcılığı haqqında şagirdlərə
zəruri məlumatlarının verilməsi.
 Ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi ilə
əlaqədar məktəblərdə İmadəddin Nəsiminin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş
toplantıların və onun əsərlərindən ibarət “Poeziya günü”nün təşkili.

 Azərbaycanın tanınmış yazıçıları, ədəbiyyatşünas alimləri ilə, habelə bədii
yaradıcılıqla məşğul olan yerli nümayəndələrlə görüşlərin, xatirə gecələrinin keçirilməsi.
 Ədəbi yaradıcılığa meyil göstərən şagirdlərin bədii yazılarının nümayişi üçün
məktəblərdə müvafiq tədbirlərin təşkili və s.
Aprelin 23-ü “Oxu günü” tədbirinin şərait və texniki imkanlar nəzərə alınmaqla
mərkəzləşmiş qaydada rayonun (şəhərin) Heydər Əliyev Mərkəzində, Gənclər
Mərkəzində, yaxud bu təşkilatların ərazisində, eləcə də münasib bilinən meydanlarda
keçirilməsi tövsiyə olunur. Bu barədə qərar yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə
razılaşdırılmaqla qəbul edilməlidir. Tövsiyə olunur ki, həmin məkanlarda təşkil olunan
“Oxu günü”ndə rayonun (şəhərin) əksər məktəbləri təmsil edilsinlər. Açıq havada keçirilən
tədbirin təşkilində hər bir məktəb (yaxud məktəblər qrupu) üçün imkan daxilində ayrıca
yer ayrılmalıdır. Tədbirdə Azərbaycanın və eləcə də xarici ölkə yazıçılarının məşhur
əsərlərindən ibarət sərginin təşkili də məqsədəuyğun sayılır.
Tədbirə bölgənin tanınmış ziyalılarının, yaradıcı nümayəndələrinin, əmək və
müharibə veteranlarının, aidiyyəti qurum və təşkilatların, o cümlədən qeyri-hökumət
təşkilatlarının nümayəndələrinin dəvət edilməsi, tədbirin açılışında rəsmi təbrik
çıxışlarının olması tövsiyə edilir.
Tədbirdə iştirak edən məktəblərin (məktəblər qrupunun) şagirdlərinin çıxışlarına bu
məktəblərin rəhbərliyi tərəfindən yaradıcı yanaşılmalı, maraq doğuran forma tətbiq
edilməlidir. İştirakçılar müəyyən olunmuş proqrama əsasən, şeirlər söyləyə, hər hansı bir
əsər, yaxud yazıçı barədə qısa təqdimat edə, seçilmiş əsərdən teatrlaşdırılmış səhnələr
göstərə, şeirlərə yazılmış mahnıları ifa edə bilərlər.
Tədbirin dinamik xarakter daşımasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Yəni proses elə
qurulmalıdır ki, dəvət olunanlar ardıcıl surətdə hərəkət edərək şagirdlərin nümayiş
etdikləri proqramla tanış olmaq imkanı əldə etsinlər.
Bunlarla yanaşı, həmçinin, tədbirdəki rəsmi çıxışların eləcə də xüsusi maraq
doğuran anların videolentə alınıb xatirə kimi saxlanması da tövsiyə olunur.

