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Əsasnamə
1. Ümumi müddəalar
Hər bir insanın doğulub böyüdüyü ölkə, ana yurd, doğma el-oba onunçun Vətən
deməkdir. Vətənpərvərlik insanın öz vətəninə sevgi və sədaqəti, onun tarixini və bu gününü
dərindən öyrənmək, qazandığı uğurlara sevinmək, milli-mədəni dəyərləri üçün qürur
hissi keçirmək, dara düşərsə mübarizə aparmaq, doğma Vətənin tərəqqisi naminə
çalışmaqdır. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas məqsədi öz yurduna, elinə sədaqətli əsil
vətəndaş tərbiyə etməkdir. Və onun tərkib hissəsi olan hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi Vətənin
müdafiəsinə hər an hazır ola bilən, həri anda sədaqətli, Vətən təəssübkeşi olan, Vətən
anlayışının aliliyini, müqəddəsliyini duya bilən, onun yadlara yurd olmasına yol verməyən
gənclər tərbiyə etməkdir.
Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2015-ci il 27 iyul
tarixli 369 nömrəli əmri ilə hərbi-vətənpərvərlik işinin gücləndirilməsinə dair 2015-2016-cı illər
üzrə Tədbirlər Planı təsdiq olunmuşdur ki, həmin sənəddə də kitabxanalarda vətənpərvərlik
mövzusunda tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu Əsasnamə də hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə həsr olunmuş qiraət müsabiqəsi
haqqındadır və sözügedən Tədbirlər Planına müvafiq olaraq tərtib olunur.
Əsasnamə bədii qiraət müsabiqəsinin məqsəd və vəzifələrini, müsabiqənin keçirilməsi
qaydalarını, şərtlərini, müsabiqənin yekunlaşdırılması və qaliblərin müəyyənləşdirilməsi
qaydalarını müəyyən edir.
2. Məqsəd və vəzifələri
 Uşaqların və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına yardımçı olmaq;
 Kitabxanalarda gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə nəzarət;
 Oxucularda fəallığın artırılmasına, bədii qiraət qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə dəstək olmaq;
3. Müsabiqənin iştirakçıları
Müsabiqədə Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan kitabxanaların
oxucuları və həvəskar bədii qiraətçilər iştirak edə bilər.
4. Müsabiqənin təşkilatçıları
Müsabiqənin təşkilatçıları Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi və
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Sumqayıt şəhər şöbəsidir. Müsabiqənin təşkili, keçirilməsi və yekun
vurulması təyin edilmiş Komissiya tərəfindən həyata keçirilir.
5.







Müsabiqənin keçirilməsi şərtləri
Müsabiqədə 10 - 20 yaş arası uşaq və gənclər iştirak edə bilər;
İfa olunan hər bir şeir üçün 3-4 dəqiqə vaxt verilir;
Bədii qiraət həvəskarları müsabiqədə iştirak etmək üçün oktyabr ayında S.Vurğun adına
Mərkəzi kitabxanaya müraciət etməlidirlər;.
Müsabiqə 3 turdan ibarətdir;
I və II-ci turlar aprel ayının son ongünlüyündə, yekun mərhələ - III tur may ayının 26-sı
keçiriləcəkdir.
Qaliblərin müəyyənləşdirilməsi Münsiflər heyəti tərəfindən həyata keçirilir.

6. Qaliblərin mükafatlandırılması
 Qaliblərin mükafatlandırılması Sumqayıt şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi, Sumqayıt
şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi və Mədəniyyət İşçiləri
 Müsabiqə qalibləri fəxri fərmanla mükafatlandırılacaq.

