10.10.2011

TƏKLĐFLƏR
AR Prezidenti yanında
QHT-rə Dövlət
Dəstəyi Şurası

“ELS”
Müstəqil Araşdırmalar
Mərkəzi

“Vətəndaş cəmiyyəti gələcəyimiz naminə”
layihəsi çərçivəsində

“Uşaq Đnternet Portalının yaradılması”
layihəsinin

1. Bütün ölkə ərazisinə yayımlanan uşaq televiziya kanalı
açılmalıdır;

2. Uşaq mahnılarının bəstələnməsi və populyarlaşdırılması
məsələsini aktual və vacib kimi qəbul edərək bu sahədə ciddi
addımlar atılmalıdır:
 Uşaq mahnılarının müasir aranjirovkada işlənilməsi və
yazılması;

ĐLKĐN TƏQDĐMATI
07 oktyabr 2011

 Uşaq mahnıları disklərinin buraxılması;
 Uşaq mahnılarının minusovkalarının yazılması, disklərə
yazılması və buraxılması;
 Disk və minusovkaların bağça və məktəblərə pulsuz;
paylanılması ilə bərabər, satışa buraxılması;

“VƏTƏNDAŞ CƏMĐYYƏTĐ GƏLƏCƏYĐMĐZ NAMĐNƏ”
ictimai layihəsi çərçivəsində
1-ci Dəyirmi Masa (11 fevral 2011)
“Gənc nəslin formalaşmasında incəsənətin rolu:
problemlər və perspektivlər”

3. Bəstəkar və şairlərin uşaq mövzusuna diqqətlərini yönəltmək
məqsədilə müsabiqələrin keçirilməsi:
 Uşaq mahnıları üçün şeirlər müsabiqəsi
 Şeir müsabiqəsində qalib gələn şeirlərə yazılmış uşaq
mahnısı müsabiqəsi;
 Qalib seirlərin nəşri;
 Müsabiqəyə təqdim olunan mahnıların ilkin seçimindən
sonra final mərhələyə keçən mahnılar TV kanalda (AzTV,
misal üçün) televiziya şousu formatında yayımlanaraq
dinləyicilər tərəfindən qiymətləndirilir və
səsverməsi nəticəsində müəyyənləşdirilir;

qalib

xalq

 Qalib gələn mahnıların disklərdə buraxılması və yayımı;
4. Məktəblilər və tələbələr üçün pulsuz və ya əhəmiyyətli
güzəstliə keçirilən konsertlərə abonementlərin bərpa edilməsi;
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Dəyirmi Masa iştirakçılarının
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müraciəti

PROBLEMLƏR
 Uşaq və gənclərin mədəni inkişafı üçün yaradılmış imkanlar
barədə cəmiyyətin məlumatlandırılmasının qənaətbəxş
vəziyyətdə olmaması;
 Uşaq və gənclər yaradıcılıq kollektivlərinin maddi-texniki
bazasının zəif olması;
 Sponsorlar tərəfindən marağın azalması;
 Uşaq yaradıcılığı və uşaqlara dair incəsənət və mədəniyyət
əsərlərinin təbliğində müasir elektron texnologiyalardan
istifadə olunmaması;
 Yaradıcılıq kollektivlərinin inkişafı üçün çox vacib olan çıxış
üçün səhnənin əldə edilməsində çətinliklərin olması;
 Uşaq və gənclər üçün teatr tamaşalarına pulsuz abonement
və ya biletlərin təşkil olunmaması;
 Uşaq yaradıcılığına dair qanunvericilikdə boşluqların
mövcudluğu;

“VƏTƏNDAŞ CƏMĐYYƏTĐ GƏLƏCƏYĐMĐZ NAMĐNƏ”
ictimai layihəsi çərçivəsində
2-ci Dəyirmi Masa (24 may 2011)
“Uşaq yaradıcılıq kollektivlərinin
problemləri və perspektivləri”

TƏKLĐFLƏR
1. Bütün ölkə ərazisinə yayımlanan uşaq televiziya kanalının
açılması (təkrarən);
2. Uşaqların mədəni inkişafına yönəlmiş layihələrin dəstəyi
məqsədilə Müstəqil təşəbbüslərə dəstək Dövlət Qrant Fondu
yaradılması. Fond uşaq yaradıcılığının inkişafına yönələn
fərdi təşəbbüslərin, peşəkar musiqiçilərin uşaqlar üçün
musiqi əsərlərin yaradılması, yazılması və yayımlanması, və
digər məsələlərin həlli ilə məşğul olmalıdır;
3. Uşaq yaradıcılığına dair mövcud qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi;
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TƏKLĐFLƏR
5. Uşaq yaradıcığına xeyriyyəçilik edən təşkilatların
verğilərin azaldılması yolu ilə stimullişdırılması;
6. Uşaq və gənclərin mədəni inkişafı üçün yaradılmış
imkanlar

barədə

cəmiyyətin

məlumatlandırılması

mexanizminin təkmilləşdirilməsi;

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2011-ci ilin
elan etdiyi qrant müsabiqəsi
Nazirliklər və beynəlxalq qurumlara müraciət

7. Uşaq Đnternet Portalının yaradılması. Portalda müxtəlif
yaş kateqoriyalarına ünvanlanmış səhifələrdə uşaqlar

Layihənin müsabiqədə qalib gəlməsi

üçün yaradılmış incəsənət əsərləri və bədii ədəbiyyat,
uşaq yaradıcılıq Mərkəzləri barədə məlumatın bir neçə
dildə yerləşdirilməsi;
4 man x 360 yer = 1440 man;
1 ildə 9 ay x 1440 man = 12960 man

ĐŞÇĐ QRUPUN ĐLK ĐCLASI

TƏKLĐFLƏR

17 sentyabr 2011
7. Məktəblilərin mədəni irsə yiyələnməsi məqsədilə teatr və
digər sənət ocaqlarına pulsuz (Təhsil nazirliyi, Mədəniyyət
və Turizm Nazirlikliyi, xeyriyyə fondları və digər mənbələr
biletlərin dəyərini ödəməklə) və ya güzəştli abonement kart
sisteminin tətbiqinə başlanılması;
8. Uşaq yaradıcılıq kollektivlərinin inkişafı üçün vacib olan
çıxışları təmin etmək, habelə uşaq və gənclərin mədənimənəvi tərbiyyələndirilməsi, asudə vaxtın mənalı və faydalı
keçirilməsini

təşkili

məqsədi

ilə

uşaq

əyləncə

mərkəzlərinin (uşaq mədəniyyət evləri) açılması;
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Ana səhifə
Uşaq yaradıcılıq kollektivləri
Đncəsənət aləmi uşaqlar üçün
Fotoqalereya
Forum
Müsabiqələr
Uşaqların yaradıcılığı
Valideynlər üçün məsləhət otağı

Ana səhifə
Uşaq yaradıcılıq kollektivləri

SAYTIN STRUKTURUNUN
TƏQDĐMATI

Đncəsənət aləmi uşaqlar üçün
Fotoqalereya

“Dəcəllər” Teatrı
(Daun sindromlu
şəxslərin Assosiasiyası)
Bakı Uşaq Teatrı

Forum

Azərbaican Dövlət Uşaq
Filarmoniyası

Müsabiqələr

“Günay” Teatrı

Uşaqların yaradıcılığı
Valideynlər üçün məsləhət otağı
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Đncəsənət aləmi uşaqlar üçün
Ana səhifə
Musiqi əsərləri

Uşaq yaradıcılıq
kollektivləri
Đncəsənət aləmi
uşaqlar üçün
Fotoqalereya
Forum

Musiqi
əsərləri

Mahnılar

Rəqslər

Ədəbi
əsərlər

Nəsr

Poeziya

Cizgi
filmləri

Sənədli
filmlər

Filmlər

Müsabiqələr
Uşaqların yaradıcılığı
Valideynlər üçün
məsləhət otağı

Opera və
operettalar

Bədii
filmlər

mp3
format

Opera və
operettalar

Rəqslər

Mahnılar

Mətn

mp3
format

Notlar

Təsviri
sənət
Notlar
Psixoloq

Vertebro
nevroloq

Oftalmoloq Pediatr

Tarixçə

Hərəkətlərin
sxemi

Audio və ya
videoyazı

Tarixçə

Uşaq yaradıcılıq kollektivləri

 Əlaqə məlumatı: adı, ünvan, telefon, e-poçt,
yerləşməsi və nəqliyyat vasitələrinə dair məlumat
 Fəaliyyət istiqamətləri və qəbulun şərtləri

DĐQQƏTĐNĐZƏ GÖRƏ
TƏŞƏKKÜR EDĐRĐK!

 Fəaliyyət tarixçəsi
 Fəaliyyəti əks etdirən fotolar, videomateriallar,
istedadlı uşaqlar haqqında məlumat
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