Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Sistemi

Canlanır hər qarış çöl Sumqayıtda,
Xariqələr yaradır el Sumqayıtda!
Boy atır zavodlar, səslənir zəfər,
Axır bol metaldan sel Sumqayıtda!
Nə gözəl şəhərdir, xoşdur baxışı.
Bakıya qardaşdır, durub yanaşı
Şöhrəti-qüdrəti dillərdə dastan,
Onunla fəxr edir, mərd Azərbaycan.

Sumqayıtın şəhər statusu almasının 70 illiyi
münasibətilə kitabın, mütaliənin təbliği üzrə ən
yaxşı mədəni-kütləvi iş uğrunda şəhər baxışMüsabiqəsinin keçirilməsi haqqında

Baxdıqca hər yana qəlbə xoş gəlir,
Səadət nəğməsi göyə yüksəlir.
Bu gözəl şəhərin, bu gözəl yerin,
Qoymuş təməlini qəhrəman elim!

Əsasnamə

2018

Sumqayıta şəhər statusu verilməsinin 70 illik
yubileyinə həsr olunmuş kitabın, mütaliənin təbliği
istiqamətində ən yaxşı mədəni-siyasi iş uğrunda
şəhər Baxış-Müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında
Əsasnamə

Ümumi müddəalar
2019-cu ilin noyabr ayında Sumqayıtın şəhər
statusu almasının 70 ili tamam olur. Keçən bu müddət
ərzində Sumqayıt zəngin inkişaf yolu keçərək ölkəmizin
böyük sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.
Addım-addım
böyüyən, mərtəbə-mərtəbə ucalan
gənclik şəhəri təkcə iqtisadi sahədə, quruculuq işlərində
deyil, habelə mədəniyyət, elm, təhsil, səhiyyə, idman və
digər sahələrdə də güclü inkişafa, tərəqqiyə nail olmuş,
sumqayıtlıların
gündən-günə
çiçəklənən
arzular
şəhərinə çevrilmişdir.
Baxış-Müsabiqə Sumqayıt şəhərinin 70 illik
yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər çərçivəsində keçirilir.
Bu Əsasnamə yubiley ərəfəsində kitabın,
mütaliənin təbliği istiqamətində ən yaxşı mədəni-siyasi
iş uğrunda keçiriləcək baxış-müsabiqənin məqsədlərini,
təşkilini, onun keçirilməsi şərtlərini, proqramını
müəyyən edir.

Müsabiqənin məqsədi:
- Şəhər əhalisinin bütün təbəqələri arasında
mütaliə və məlumat mədəniyyətinin
yüksəldilməsi və fəallığının artırılması;
- Sumqayıtın dünəni və bu günü haqqında
oxucu –istifadəçilərə daha çox informasiya
çatdırılması;
- İştirakçıların yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf
etdirilməsi;
- Kitaba, mütaliəyə, meyl və marağın artırılması;

Müsabiqənin təşkili:
- Müsabiqənin təşkilatçısı Sumqayıt şəhər
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemidir.
- Müsabiqədə Sumqayıt şəhər MKS-ə daxil olan
kitabxanaların əməkdaşları və oxucuları, fəal
və yaradıcı gənclər, yeniyetmələr və kiçik
yaşlılar iştirak edə bilər;
- Baxış-Müsabiqənin Sumqayıt Regional
Mədəniyyət İdarəsinin köməyi və dəstəyi ilə
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Müsabiqənin keçirilməsi şərtləri:
- Müsabiqəyə təqdim olunan tədbirlər Komissiya
tərəfindən
nəzərdən
keçirilir.
Tədbirin
növündən asılı olaraq mövzu aktuallığına,
əhatəliliyinə, rəngarəngliyinə, auditoriyada,
iştirakçılarda oyatdığı təəssürat baxımından
daha çox fərqlənən tədbirlər seçilir və
qiymətləndirilir.
- Keçirilən tədbirlər Komissiyaya foto şəkillər,
video çəkiliş və ya əyani olaraq təqdim oluna
bilər.
Baxış-müsabiqənin proqramı:
- "Sumqayıt şəhərinin yaranma tarixi; dünən və
bu gün"
- “Kitab tutan əllərin sönməz olur çırağı”
devizi altında oxucu konfransları, dəyirmi
masalar, açıq havada, müxtəlif müəssisə və
təşkilatlarda səyyar sərgilər keçirilməsi;
- “Sizinlə fəxr edirik” - Şəhərimizin qurucuları,
veteranları, elm, mədəniyyət və ədəbiyyat
fədailəri ilə görüşlərin, ədəbi-bədii gecələrin
təşkili;
- “Sözdən incə, kəsərli heç nə yoxdur
həyatda” - Sumqayıtlı yazarların kitab

-

təqdimatı və müzakirələri, görüş və imza
günlərinin keçirilməsi;
Foto sərgi - “Sumqayıt kadrlarda” - Yaradıcı
oxucuların fərdi sərgisi;
Rəsm müsabiqəsi- “Sumqayıt balaca
rəssamların gözü ilə”
“Kuklaların dili ilə” – Uşaqlar üçün nağıl –
tamaşaların təşkili;
“Mən biləni sən də bil” – Uşaqlar üçün
viktorinalar, intellektual oyunların keçirilməsi;

Keçirilmə müddəti:
- 2018-ci ilin noyabrında start verilən Baxış–
Müsabiqəyə 2019-cu ilin dekabrında yekun
vurulacaqdır.

