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“ELS” 
Müstəqil Ara şdırmalar 

Mərkəzi

“U şaq Đnternet Portalının yaradılması”  
layih əsinin

ĐLK ĐN TƏQDĐMATI

“Vətəndaş cəmiyy əti gələcəyimiz namin ə” 
layih əsi çərçiv əsind ə

AR Prezidenti yanında 
QHT-rə Dövlət 
Dəstəyi Şurası

07 oktyabr 2011

“G ənc nəslin formala şmasında inc əsənətin rolu: 
probleml ər və perspektivl ər”

“VƏTƏNDAŞ CƏMĐYYƏTĐ GƏLƏCƏYĐMĐZ NAMĐNƏ”  
ictimai layih əsi çərçiv əsind ə

1-ci Dəyirmi Masa (11 fevral 2011)

TƏKL ĐFLƏR

1. Bütün ölk ə ərazisin ə yayımlanan u şaq televiziya kanalı 
açılmalıdır;

2. Uşaq mahnılarının b əstələnməsi və populyarla şdırılması 
məsələsini aktual v ə vacib kimi q əbul ed ərək bu sah ədə ciddi 
addımlar atılmalıdır:

� Uşaq mahnılarının müasir aranjirovkada i şlənilm əsi və 

yazılması;

� Uşaq mahnıları diskl ərinin buraxılması;

� Uşaq mahnılarının minusovkalarının yazılması, diskl ərə 

yazılması v ə buraxılması;

� Disk v ə minusovkaların ba ğça və məktəblərə pulsuz; 

paylanılması il ə bərabər, satı şa buraxılması;

3. Bəstəkar v ə şairl ərin u şaq mövzusuna diqq ətlərini yön əltm ək

məqsədil ə müsabiq ələrin keçirilm əsi :

� Uşaq mahnıları üçün şeirl ər müsabiq əsi

� Şeir müsabiq əsind ə qalib g ələn şeirl ərə yazılmı ş uşaq

mahnısı müsabiq əsi;

� Qalib seirl ərin n əşri;

� Müsabiq əyə təqdim olunan mahnıların ilkin seçimind ən

sonra final m ərhələyə keçən mahnılar TV kanalda (AzTV,

misal üçün) televiziya şousu formatında yayımlanaraq

dinl əyicil ər tərəfind ən qiym ətləndirilir v ə qalib xalq

səsverm əsi nəticəsind ə müəyyənləşdirilir;

� Qalib g ələn mahnıların diskl ərdə buraxılması v ə yayımı;

4.  Məktəblil ər və tələbələr üçün pulsuz v ə ya əhəmiyy ətli 
güzəstli ə keçiril ən konsertl ərə abonementl ərin b ərpa edilm əsi;
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Dəyirmi Masa i ştirakçılarının                                      
Azərbaycan Respublikasının Prezidentin ə müraci əti

“VƏTƏNDAŞ CƏMĐYYƏTĐ GƏLƏCƏYĐMĐZ NAMĐNƏ”  
ictimai layih əsi çərçiv əsind ə

2-ci Dəyirmi Masa (24 may 2011)

“U şaq yaradıcılıq kollektivl ərinin 
probleml əri və perspektivl əri”

PROBLEMLƏR

� Uşaq və gəncl ərin m ədəni inki şafı üçün yaradılmı ş imkanlar 
barədə cəmiyy ətin m əlumatlandırılmasının q ənaətbəxş 
vəziyyətdə olmaması;

� Uşaq və gəncl ər yaradıcılıq kollektivl ərinin maddi-texniki 
bazasının z əif olması;

� Sponsorlar t ərəfind ən marağın azalması; 

� Uşaq yaradıcılı ğı və uşaqlara dair inc əsənət və mədəniyy ət 
əsərlərinin  t əbliğində müasir elektron texnologiyalardan 
istifad ə olunmaması;

� Yaradıcılıq kollektivl ərinin inki şafı üçün çox vacib olan çıxı ş 
üçün s əhnənin əldə edilm əsind ə çətinlikl ərin olması;

� Uşaq və gəncl ər üçün teatr tama şalarına pulsuz abonement
və ya biletl ərin t əşkil olunmaması;

� Uşaq yaradıcılı ğına dair qanunvericilikd ə boşluqların 
mövcudlu ğu; 

TƏKL ĐFLƏR

1. Bütün ölk ə ərazisin ə yayımlanan u şaq televiziya kanalının 

açılması ( təkrar ən);

2. Uşaqların m ədəni inki şafına yön əlmiş layih ələrin d əstəyi

məqsədilə Müst əqil t əşəbbüsl ərə dəstək Dövl ət Qrant Fondu

yaradılması. Fond u şaq yaradıcılı ğının inki şafına yön ələn

fərdi t əşəbbüsl ərin, pe şəkar musiqiçil ərin u şaqlar üçün

musiqi əsərlərin yaradılması, yazılması v ə yayımlanması, v ə

digər məsələlərin h əlli il ə məşğul olmalıdır;

3. Uşaq yaradıcılı ğına dair mövcud qanunvericiliyin 

təkmill əşdirilm əsi;
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TƏKL ĐFLƏR

5. Uşaq yaradıcı ğına xeyriyy əçilik ed ən təşkilatların

verğilərin azaldılması yolu il ə stimulli şdırılması;

6. Uşaq və gənclərin m ədəni inki şafı üçün yaradılmı ş

imkanlar bar ədə cəmiyy ətin m əlumatlandırılması

mexanizminin t əkmill əşdirilm əsi;

7. Uşaq Đnternet Portalının yaradılması. Portalda müxt əlif

yaş kateqoriyalarına ünvanlanmı ş səhif ələrdə uşaqlar

üçün yaradılmı ş inc əsənət əsərləri və bədii ədəbiyyat,

uşaq yaradıcılıq M ərkəzləri bar ədə məlumatın bir neç ə

dild ə yerləşdirilm əsi;

4 man x 360 yer = 1440 man; 

1 ildə 9 ay x 1440 man = 12960 man

TƏKL ĐFLƏR

7. Məktəblil ərin m ədəni irs ə yiyələnməsi məqsədilə teatr v ə

digər sənət ocaqlarına pulsuz (T əhsil nazirliyi, M ədəniyy ət

və Turizm Nazirlikliyi, xeyriyy ə fondları v ə digər mənbələr

biletl ərin d əyərini öd əməklə) və ya güz əştli abonement kart

sisteminin t ətbiqin ə başlanılması;

8. Uşaq yaradıcılıq kollektivl ərinin inki şafı üçün vacib olan

çıxışları t əmin etm ək, habel ə uşaq və gənclərin m ədəni-

mənəvi t ərbiyy ələndirilm əsi, asud ə vaxtın m ənalı və faydalı

keçirilm əsini t əşkili m əqsədi il ə uşaq əyləncə

mərkəzlərinin (u şaq mədəniyy ət evləri) açılması;

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-
Hökum ət Təşkilatlarına Dövl ət Dəstəyi Şurasının 2011-ci ilin
elan etdiyi qrant müsabiq əsi

Nazirlikl ər və beynəlxalq qurumlara müraci ət

Layih ənin müsabiq ədə qalib g əlməsi

ĐŞÇĐ QRUPUN ĐLK ĐCLASI

17 sentyabr 2011
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SAYTIN STRUKTURUNUN 
TƏQDĐMATI

Valideynl ər üçün m əsləhət otağı

Ana səhifə

Fotoqalereya

Forum

Müsabiq ələr

Uşaqların yaradıcılı ğı

Uşaq yaradıcılıq kollektivl əri

Đncəsənət  aləmi uşaqlar üçün

Valideynl ər üçün m əsləhət otağı

Ana səhifə

Fotoqalereya

Forum

Müsabiq ələr

Uşaqların yaradıcılı ğı

Uşaq yaradıcılıq kollektivl əri

Đncəsənət  aləmi uşaqlar üçün

“D əcəllər” Teatrı 
(Daun sindromlu 
şəxslərin Assosiasiyası)

Bakı Uşaq Teatrı

Azərbaican Dövl ət Uşaq 
Filarmoniyası

“Günay” Teatrı
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Valideynl ər üçün 
məsləhət otağı

Ana səhifə

Fotoqalereya

Forum

Müsabiq ələr

Uşaqların yaradıcılı ğı

Uşaq yaradıcılıq 
kollektivl əri

Đncəsənət  aləmi 
uşaqlar üçün

Təsviri 
sənət

Mahnılar

Nəsr

Cizgi 
filml əri

Musiqi 
əsərləri

Ədəbi 
əsərlər

Filml ər

Rəqslər

Poeziya

Sənədli 
filml ər

Opera və 
operettalar

Bədii 
filml ər

Psixoloq
Vertebro
nevroloq Oftalmoloq Pediatr

� Əlaqə məlumatı : adı, ünvan, telefon, e-poçt,
yerl əşməsi və nəqliyyat vasit ələrinə dair m əlumat

� Fəaliyy ət istiqam ətləri və qəbulun şərtl əri

Uşaq yaradıcılıq kollektivl əri

� Fəaliyy ət tarixç əsi

� Fəaliyy əti əks etdir ən fotolar, videomateriallar,
istedadlı u şaqlar haqqında m əlumat 

Đncəsənət  aləmi u şaqlar üçün

Mahnılar

Musiqi əsərləri

Rəqslər
Opera və 

operettalar

mp3 
format

Notlar

Mətn
mp3 

format Notlar
Audio v ə ya 
videoyazı

Hərəkətlərin 
sxemi Tarixç əTarixç ə

DĐQQƏTĐNĐZƏ GÖRƏ 
TƏŞƏKKÜR ED ĐRĐK!


