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Əsasnamə
1. Ümumi müddəalar
Azərbaycanın dilbər guşəsi, Qarabağın tacı Şuşa xalqımız üçün
müqəddəs və əziz məkandır. Şuşa sevgisi hər bir azərbaycanlının
mənəvi varlığının ayrılmaz parçasıdır. Təməli 1752-ci ildə Qarabağ
xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulan və bu il 270 illik yubileyini qeyd
edən Şuşa zəngin inkişaf yolu keçmiş, Azərbaycanın və bütün Cənubi
Qafqazın mədəni və ictimai-siyasi həyatında müstəsna rol oynamışdır.
Bənzərsiz tarixi görkəmini və formalaşdırdığı özünəməxsus mühiti
həmişə qoruyub saxlayan bu qədim şəhər yetirdiyi böyük şəxsiyyətləri
ilə ədəbi, mədəni, elmi və ictimai fikir salnaməmizə əlamətdar səhifələr
yazmışdır.
Strateji mövqeyi ilə seçilən Şuşa Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə
başlamış Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən 1992-ci il mayın 8də işğala məruz qalmışdır. İşğal dövründə şəhərdə uzaq keçmişin
yadigarı olan yüzlərlə tarix və mədəniyyət abidələri vandalizm aktları
nəticəsində dağıdılmışdır. Haqq işi naminə apardığımız 44 günlük
Vətən müharibəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhərini
2020-ci il noyabrın 8-də, 28 illik həsrətdən sonra işğaldan azad etdi. .
Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və rəmzi məna
daşıyan, Ermənistanın kapitulyasiyasına yol açan bu möhtəşəm
qələbə xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrilərək
tariximizə Zəfər Günü kimi həkk olundu.
Şuşa zəfərindən dərhal sonra şəhərdə infrastrukturun qurulması ilə
yanaşı, tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpasına başlanılmış,
quruculuq işlərinin təşkilində çevikliyin, səmərəliliyin təmin olunması
üçün burada dövlət idarəetməsinə böyük diqqət yetirilmiş, Şuşa Şəhəri
Dövlət Qoruğu İdarəsi yaradılmışdır.
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bu gün
şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr
gerçəkləşdirilir. Başından duman-çən çəkilən Şuşada abadlıqquruculuq işləri böyük vüsətlə davam etdirilir, şəhərin bütün tarixi
binalarının bərpa edilməsi prosesinə start verilmişdir. Qısa müddətdə
Şuşanın Baş planının hazırlanması, qüdrətli şair Molla Pənah Vaqifin
büstünün və muzey-məqbərə kompleksinin öz ilkin görkəminə
qaytarılması, Bülbülün ev-muzeyinin və Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin

açılışları, habelə buradakı tarixi, dini və memarlıq abidələrinin bərpası
prosesi ölkəmizin mədəniyyət paytaxtındakı kompleks işlərin tərkib
hissəsidir.
Cıdır düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalının və Vaqifin möhtəşəm
məqbərəsi önündə Vaqif Poeziya Günlərinin təşkili ənənəsinin bərpası
da göstərir ki, Şuşa sürətlə dirçələrək əvvəlki dolğun, mədəni həyatına
qovuşmaq yolundadır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 5 yanvar
2022-ci il tarixli Sərəncamına əsasən bu il Azərbaycanda “Şuşa ili”
elan edilmişdir. Sərəncamdan irəli gələrək Sumqayıt şəhər S. Vurğun
adına Mərkəzi kitabxana MKS-ə daxil olan kitabxanalar arasında
“Qarabağın tacı Şuşa” adlı bədii qiraət müsabiqəsi elan etmişdir.
Bu Əsasnamə “Şuşa ili”nə həsr olunmuş istedadlar müsabiqəsinin
məqsəd və vəzifələrini, müsabiqənin keçirilməsi şərtlərini izah edir.
2. Müsabiqənin keçirilməsinin əsas məqsəd və vəzifələri:
1. Oxucuların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına yardımçı
olmaq;
2. Oxucularda Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa ilə bağlı
daha dolğun təsəvvür yaratmaq;
3. Onların aktyorluq və bədii qiraətçilik qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsinə dəstək vermək.
4. Mədəniyyət və incəsənət sahəsində gənc istedadların üzə
çıxarılmasına dəstək olmaq;
5. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, tarix və mədəniyyətimizin
gənc nəslə aşılanmasına nail olmaq.
3. Müsabiqədə iştirak:
Müsabiqədə Sumqayıt şəhərində yerləşən kitabxanaların oxucuları
iştirak edə bilər.
4. Müsabiqənin təşkilatçıları
1. Müsabiqənin təşkilatçıları Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi;

2. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı;
3. Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi;
4. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Sumqayıt şəhər şöbəsi.
5. Müsabiqənin keçirilməsi şərtləri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Müsabiqənin təşkili, keçirilməsi və yekun vurulması təyin
edilmiş Müsabiqə Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir.
Müsabiqədə yaş həddi yoxdur;
İfa olunan hər bir şeir üçün 3-4 dəqiqə vaxt verilir;
Müsabiqə 2 turdan ibarətdir;
I - ci tur may ayının ilk ongünlüyündə, yekun mərhələ - II tur
may ayının 27-si keçiriləcəkdir.
Qaliblərin müəyyənləşdirilməsi Münsiflər heyəti tərəfindən
həyata keçirilir.
6.

Qaliblərin mükafatlandırılması

1 Qaliblərin mükafatlandırılması Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi və Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi
tərəfindən həyata keçiriləcək.
2. Müsabiqə qalibləri fəxri fərman və hədiyyələrlə mükafatlandırılacaq.

