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Ümumi müddəalar
Oxucularda təfəkkürün, intellektual, etik, estetik və digər
şəxsi keyfiyyətlərin formalaşması məhz mütaliə prosesi zamanı baş
verir. Mütaliə tarixən yaranmış kitab adlı ən gözəl möcüzənin qoynunda
gizlətdiyi saysız möcüzələrin açarıdır. Mütaliə mənəvi ehtiyacımız,
daxili zənginliyimiz, elmin sirli yollarında bələdçimizdir. Biz insanlar
həyatı həm yaşayaraq öyrənirik, həm də oxuyaraq. Mütəxəssislərin
fikrincə, mütaliə insanı kamilləşdirir, onun nitq qabiliyyətini inkişaf
etdirir. Xüsusilə
bədii
ədəbiyyat
uşaqların
şəxsiyyət
kimi
formalaşmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki bədii ədəbiyyat
mövcud reallığa əsaslanaraq həyatdan götürülən hadisələri bədii
təxəyyülün gücüylə obrazlı şəkildə əks etdirən söz sənətidir.
S. Vurğun adına Mərkəzi kitabxananın kollektivi Sumqayıt şəhər
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin yeniyetmə və gənc oxucuları
arasında yay aylarında asudə vaxtın daha mənalı və məzmunlu
keçirilməsinə yardımçı olmaq məqsədilə “Yayı kitabla keçirək” adlı
layihəyə start verir. Layihə çərçivəsində yay ərzində yeniyetmə və
gənclərin kitabxanaya gəlişi, bədii ədəbiyyata marağı, ardıcıl mütaliəsi
izlənəcək və qiymətləndiriləcəkdir.
Bu Əsasnamə “Yayı kitabla keçirək” adlı layihə çərçivəsində
gənc nəslin kitaba, mütaliəyə, bədii ədəbiyyata marağının artırılması,
asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi istiqamətində məqsəd və
vəzifələri izah edir.

Məqsəd və vəzifələr
1. Kitabxana xidmətinin forma və məzmunca yeniləşdirilməsi;
2. Kitabxana fondunun təbliği;
3. Yeniyetmə və gənclərimizin yay mövsümündə asudə vaxtının
daha dolğun təşkilinə yardımçı olmaq;
4. Mütaliə tələbatı və ona davamlı marağın yaranmasına kömək
etmək;
5. Uşaq və yeniyetmələrə oxu vərdişinin aşılanması;
6. Onlarda mütaliəyə marağın formalaşması üçün mümkün şəraitin
yaradılması.

1.
2.

“Yayı kitabla keçirək” adlı layihəni
dəstəkləyən təşkilatlar
Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi;
Sumqayıt “Dostlar Klubu”.
Layihənin keçirilməsi şərtləri

1. Sentyabr-oktyabr aylarında layihənin dəyərləndirilməsi həyata
keçiriləcək, fərqlənən oxucular mükafatlandırılacaqdır.
2. Fərqlənən oxuculara “Ən cox mütaliə edən oxucu”, “Lider
mütaliəçi”, “Ucadan oxu üzrə rekordmen” , “Nağıl oxuyaq”,
“Cox oxuyan ailə”, “Davamını sən düşün”, “Mən əsər
qəhrəmanıyam”- müsabiqəsində “ O qəhrəman mən olsaydım”
nominasiyaları üzrə həvəsləndirici mükafatlar təqdim ediləcəkdir.

Yay ərzində keçiriləcələk tədbir formaları
1. “Mən əsər qəhrəmanıyam”- mövzusunda müsabiqə keçirilə
bilər. Müsabiqəyə qatılan oxucular “O qəhrəman mən
olsaydım” adlı inşa və ya esse yazıb öz yaradıcı qabiliyyətini
nümayiş etdirə bilər.

2. “Bir janrın festivalı”- Bu da yaradıcı bir müsabiqədir.
Müsabiqədə iştirakçıların şeir və ya hekayə janrında bədii
qiraətçilik bacarığı qiymətləndirilir.
3. “Ədəbi duel” – Bu tədbir forması bir neçə oxucu arasında
keçirilə bilər. Bir əsər haqqında kimin daha cox məlumat verə
bilməsi dəyərləndirilir.
4. “Gəlin nağıl oxuyaq” – kiçik yaşlı oxucu qrupları üçün nəzərdə
tutulmuş tədbir formasıdır.
5. “Cox oxuyan sinif”– kitabxanalarada bu nominasiyada
müsabiqə elan edilə bilər.
6. Aktyorluq məharəti – Oxucuların sevdiyi əsər qəhrəmanını
(söz, ject və mimika ilə) canlandıra bilmə bacarığı
qiymətləndirilir..
7. “Kitab məsləhət gör” – oxucu oxuduğu kitabı oz ətrafına,
yoldaşlarına nə qədər cox təbliğ edərsə priz qazanma şansı ola
bilər.
8. “Kitab auksionu” – İştirakçılar muəlliflərin istifadə etdikləri
əşyalara baxaraq təxmin etməlidir ki, bu hansı yazara məxsusdu.
(məs. Çətir - Meri Poppins, skripka, papaq, ov qamcısı – Şerlok
Holms).

