Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxana

“Obrazlar qalereyası”
adlı istedadlar müsabiqənin keçirilməsi haqqında

ƏSASNAMƏ

Sumqayıt - 2019

Böyük yazıçı, dramaturq, publisist və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin
anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Obrazlar qalereyası” adlı
istedadlar müsabiqənin keçirilməsi haqqında
Əsasnamə
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində elə böyük simalar, ədiblər var ki, onların irsi milli
dəyərlər sisteminin formalaşmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Dahi satirik, böyük yazıçı,
dramaturq, publisist və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin bu cəhətdən milli
ədəbiyyatımızda yeri və rolu əvəzolunmazdır.
2019-cu ildə Azərbaycan xalqının çoxəsrlik mədəni sərvətlər xəzinəsinə misilsiz töhfələr
vermiş söz ustadının anadan olmasının 150 illiyi tamam olur. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyinin ölkə miqyasında layiqincə
qeyd olunması haqqında sərəncam imzalamışdır. Həqiqətən də milli dəyərlərimizin
qorunması yolunda böyük mübariz, rəngarəng obrazlar qalereyasının yaradıcısı, dahi söz
ustadının yubileyinin qeyd edilməsi ölkəmizin mədəni həyatında böyük hadisədir.
Qələmə aldığı hər sətirdə dövrün eybəcərliklərini ifşa edən Mirzə Cəlilin povest və
hekayələrini, dram əsərlərini, bu günümüzlə səsləşən publisistik yazılarını oxuyub,
dərinliyinə vardıqca çox böyük tərbiyəvi əhəmiyyətini görürük. Bu gün də öz əhəmiyyətini və
аktuаllığını saхlаyan C.Məmmədquluzаdə irsi bütün nəsillərdən olan insаnlаr üçün qiymətli
хəzinə оlаrаq qаlır. Bu qiymətli irsin geniş təbliği işində sözsüz ki, kitabxanaların da üzərinə
böyük vəzifə düşür.
Sumqayıt şəhər S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxana Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Sisteminə daxil olan kitabxanalar arasında Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının
150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Obrazlar qalereyası” adlı müsabiqə keçirir.
Müsabiqənin məqsədi:
-

Cəlil Məmmədquluzadənin çoxşaxəli yaradıcılığı ilə bağlı oxucularda daha dolğun təsəvvür
yaratmaq;
İştirakçıların yaradıcılıq qabiliyyətinin aşkar edilməsi;
Onların aktyorluq, bədii qiraətçilik sahəsində istedadlarının üzə çıxarılması;
Kitaba, mütaliəyə, meyl və marağın artırılması.

-

Müsabiqənin təşkilatçıları:
Müsabiqənin təşkilatçıları S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxana;
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı;
Sumqayıt Gənclər və İdman Baş İdarəsi;
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Sumqayıt şəhər şöbəsi.

-

Müsabiqədə İştirak:
Müsabiqədə Sumqayıt şəhər MKS-ə daxil olan kitabxanaların oxucuları, fəal və yaradıcı
gənclər, yeniyetmələr və kiçik yaşlılar iştirak edə bilər.
Müsabiqənin yüksək səviyyədə keçirilməsi və qaliblərin müəyyənləşdirilməsi üçün Müsabiqə
komissiyası yaradılır.
Qiymətləndirmə meyarları:
İştirakçı Mizə Cəlillin obrazlarından birinin monoloqunu hazırlayır. Və müsabiqədə bu
obrazı aktyorluq bacarığı ilə - nitqi, solo oxuma, qrim, jestlər, yeriş, mimikalar üzərində
işləyərək bütün xarakter və xüsusiyyətləri ilə canlandırır .

Qaliblərin mükafatlandırılması:
Müsabiqənın seçim mərhələsi carı ilin mart ayında, yekun mərhələsinin aprel ayının 15-dək
keçirilməsi planlaşdırılır.
Müsabiqə iştirakçıları hədiyyələr, I, II, III yerləri tutan iştirakçılar isə fəxri fərman və
hədiyyələrlə mükafatlandırılacaqdır.

