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Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
anadan olmasının 90-cı il dönümü
“Azərbaycan Respublikasının Memarı” mövzusu ilə bağlı
kitabxanalarda keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər.
Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin müstəsna yeri vardır. Ümummilli lider Heydər
Əliyev Azərbaycan dövlətini və millətini zamanın ən çətin
sınaqlarından çıxararaq ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədənimənəvi tərəqqisinə nail olmuş qüdrətli şəxsiyyətdir. Azərbaycanın
müasir tarixinin tale yüklü hadisələrlə dolu olan otuz ildən bir dövrü
əhatə edən məhz Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ulu
öndərimiz hakimiyyətdə olduğu illər 1969-1982-ci illər, istərsədə
1993-2003-cü illər Azərbaycanın sözün həqiqi mənasında
çiçəkləndiyi, hərtərəfli inkşaf dövrü olmuşdur. Azərbaycanın
ümummilli liderinin zərb-məsələyə dönmüş deyimləri, aforizmləri
saysız-hesabsızdır. ”Rüşvətxoru, oğrunu, qəhraman etmək olmaz”,
tövsiyəsini verdi, və məmurlara həmişə xatırladırdı ki, “vəzifədən
ötrü yaşayan adamlar bədbəxt adamlardır”. Azərbaycançılıq ideyası
ümummilli lidermanın bütün fəaliyyətinin ana xəttini təşkil edir.
Əlbbətdə bu sahədə bəlkədə birinci dil məsələsidir. Sirr deyil ki,
1969-cu ilə qədər bütün dövlət tədbirləri rus dilində aparılıb.
H.Əliyev bu ruslaşma ənənəsinə son qoyub. Təkcə bu faktı
xatırlamaq olar ki, həmin illərdə respublikamızda ali təhsil
məktəblərinin sayı 12-dən 17-yə, tələbələrin sayı isə 70 mindən 100
min nəfərə çatdırılıb. Bu da milli kadrların hazırlanmasında
əhəmiyyətli rol oynayıb. Bundan əlavə hər il yüzlərlə gənc SSRİ-nin
nüfuzlu ali məktəblərinə oxumağa göndərilib.Cəmşid Naxçıvanski
adına
hərbi litseyi yaradanda,demək olar ki, SSRİ Müdafiə
Nazirliyinin rəhbərliyi ayağa qalxıb. Ancaq onlar H.Əliyevin siyasi
gedişlərinin qarşısında aciz idilər. Məktəbin açılmasının qarşısını
almaq üçün Bakıya göndərilən komissiya da heç nə edə bilməyib.
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Axı, necə deyə bilərdilər ki, niyə sovet məktəblərinin hərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsini yüksəldirsən. Bu onların öz siyasətlərinə
zidd idi. Çünki hansısa bir qərarla ,əmrlə bunu qadağan etsəydilər,
bilirdilər ki, əks-sədası onlara xeyr gətirməyəcək. Bunun
respublikamızda o qədərdə əhəmiyyətli iş hesab etməyən, öz
başımıza gətirdiyimiz əlavə problem sayanlar 8-10 il sonra anladılar
ki, yox deyəsən bu başqa məsələdir. 20 il sonra isə bu məktəbin
yetirdiyi peşəkar hərbiçilərə güvənməyə başladılar və böyük
öndərimiz uzaqgörənliyi qarşısında heyrətləndilər. Sonralar ulu
öndərimiz özü belə deyirdi.” Mən Cəmşid Naxçıvanski adına
məktəbi yaradarkən həsrətində olduğum arzuma çatmışam ona görə
də özümü çox xoşbəxt hiss edirəm”. Həmin illərdə hüquq-mühafizə
orqanlarının fəaliyyətinə nəzər salanda görürük ki, bu sahəyə xüsusi
diqqət və qayğı olub. Məsələn: H.Əliyev və Azərbaycanda
kitabxana quruculuğu.
2013-cü il may ayının 10-da ulu öndər xalqımızın ümummilli lideri,
müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı Azərbaycanımızın
qüdrətli dövlətlər sırasına yüksəlməsi üçün böyük xidmətlər
göstərmiş Heydər Əliyevin 90 yaşı tamam olur.
XX əsrin II yarısında hakimiyyətə gələn, 34 il ardıcıl olaraq
dövlət sükanı arxasında məharətlə dayanan, Azərbaycanın tərəqqi və
inkişafı naminə Cahanşümal, tarixi əhəmiyyətə malik işlər görən bu
böyük insan Azərbaycan xalqının sevimli rəhbəri imicini
qazanmaqla yanaşı, dünya şöhrətli bir siyasi xadim səviyyəsinə
qalxmış, dünyanın görkəmli siyasətçilərinin etiraf etdiyi kimi şərqin
ulduzuna çevrilmişdir.1969-cu ilin 14 iyulunda (keçirilən) Heydər
Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan KPMK-nin birinci katibi seçildi.
Əliyevin siyasi hakimiyyətə ilk gəlişi ilə Azərbaycan özünün həqiqi
inkişafını tapdı. O, respublikamızın gələcək inkişafında çox
əhəmiyyətli rol oynadı. Heydər Əliyev həyata keçirdiyi
təxitəsalınmaz tədbirlər nəticəsində ölkədə baş verən canlanma
xalqda yüksək əhval-ruhiyyə, gələcəyə böyük inam yaratdı. 70-80-ci
illərdə Azərbaycanda iqtisadiyyat,sənaye kənd təsərrüfatı ilə yanaşı
olaraq Milli mədəniyyət, incəsənət ,elm və təhsili sahəsində də
böyük işlər görülmüş, milli oyanış baş vermişdir.
2

Ümummilli lider H.Əliyevin Anadan olmasının 90-ci il
dönümünə həsr olunmuş “Əbədiyaşar insan”
ümumrespublika
VI kitab bayramından görüntülər.
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Ulu öndər H.Əliyevin apardığı olduqca ehtiyatlı və incə siyasət
bilavasitə milli şüurun oyanmasına Azərbaycanlıların özünü bir
millət kimi dərk etməsinə, mədəni irsə, milli adət-ənənələrə, soykökə
qayıdış kimi olduqca təqdirəlayiqdir. Respublikanın bütün iqtisadi ,
ictimai-siyasi, mədəni mənəvi ideoloji həyatını əhatə edən bu
mərhələ H.Əliyev dühasının böyük təntənəsi idi.
Məhz bu mərhələdə H.Əliyevin “Xalq, millət üçün müqəddəs
bir yer, mənəviyyat zəka mənbəyi” adlandırdığı kitabxana işi də
böyük inkişaf yolu keçmiş, yeni-yeni uğurlar qazanaraq xalqın milli
mənəvi dəyərlərindən birinə çevirilmişdir.
60- illərdə respublikamızda baş verən dərin iqtisadi böhran ölkənin
bütün iütisadi ,siyasi, mədəni həyatına mənfi təsir etdiyi kimi
mədəniyyətin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana işindən də yan
keçməmişdir. Bu dövrdə nəinki kitabxanaların sayı artmamış,əksinə
kənd kitabxanalarının sayı azalmışdır. Məhz belə bir şaraitdə
hakimiyyətə gələn H.Əliyev kitab və kitabxana işinə xüsusi diqqət və
qayğı yetirdi. Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafında H.Əliyevin
mərhələsi başlandı.Kitabxana işinin inkişafında H.Əliyevin mərhələsi
öz xarakterinə və mahiyyətinə görə keçmiş mərhələlərdə
demokratizminə, məqsədyönlülüyünə, humanizminə, kitabxana
xidmətinə xalqa yaxınlaşmasına, oxucu-kitabxana münasibətlərini
daha da təkmilləşdirilməsinə, kitabxana işinə senzura nəzarətinin
yumşalmasına, milli dəyərlər sistemində kitabxana işinə diqqətin
yeniləşməsinə və nəhayət kitabxanalara dövlət qayğısının artmasına
görə fərqlənirdi. 34 illik fəaliyyəti
dövründə H.Əliyev böyük təşkilatçılıq, nəhəng quruculuq işləri ilə
yanaşı zəngin elmi-nəzəri və mənəvi bir irs yaratmışdır. Bu irs
qiymətli mənəvi sərvətimiz kimi elimizin və mədəniyyətimizin qızıl
fonduna daxil edilmişdir. H.Əliyev tariximizə, dilimizə,
ədəbiyyatımıza, milli ideologiyamıza, soykökümüzə həsr edilmiş
dərin məzmunlu əsərləri bütün elm sahələrindəki elmi araşdırmaların
əsasıdır. Bu əsərlər siyasi tarix, vətəndaşlıq, həcminin , dövlət
quruculuğu dərsliyidir. H.Əliyevin hər bir əsəri böyük elmi-mədəni
əhəmiyyətə malikdir.
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Əsrlər keçərək illər bir-birini əvəz edəcək, nəsillər dəyişəcək, bu
əsərlər isə yaşayacaq neçə- neçə nəsillərəAzərbaycan xalqının
gələcəyinə xidmət edəcəkdir. Çünki bu əsərlər zamanın sifarişidir,
xalqın tarixidir.Bu əsərləri zaman özü yaratdığından daim yaşayacaq
,gələcəyə işıq salacaq. H.Əliyevin əsərlərini mütaliə edərkən məlum
olur ki, bu əsərlərdə çox geniş elmi məlumat toplanmışdır. Hazırda
respublikamızda Heydər Əliyevin ayrı-ayrı əsərləri ilə yanaşı olaraq
Azərbaycan
Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən “Müstəqilliyimiz
əbədidir” başlığı ilə çoxcildli əsərləri çap edilir.Bu cildlərin 20-ci
cildi çapdan çıxmışdır.Mütəxəsislərin təxmini hesablamalarına görə
onun əsərləri tam nəşr edilsə 40-45 cild olmalıdır.
Etiraf edilməlidir ki, H.Əliyev elmi -ədəbi irsi çoxsaylı əsərləri
olan respublikamızın böyük kitabxana şəbəkələrinin qızıl fonduna
daxil olan H.Əliyevin əsərləri oxucuların ən çox sevdiyi kitablardır.
Kitabxanalarımız ulu öndərin əsərlərinin toplanıb saxlanılması
və təbliği sahəsində böyük təcrübə qazanmışlar.
Kitab təhsilin ,elmin ,insanın həyat fəaliyyətinin əsaəs vasitəsi
kimi qiymətləndirilən H.Əliyev yazırdı: “Hər birimiz ancaq kitab
vasitəsi təhsil almış,elmlərə yiyələnmiş,həyatda yaşamağa, fəaliyyət
göstərməyə hazırlaşmışıq. Ona görə də hər birimiz kitablara
borcluyuq. Həm kitabları yazıb yaratmaq, həm də onları nəşr etmək
əsas vəzifələrimizdən biridir.
1970-1980-ci illərdə kitabxana işinin inkişafının H.Əliyev
mərhələsində əldə edilmiş nailiyyətləri daha dəqiq göstərmək üçün
rəqəmlərə müraciət edək. Əgər 1970-ci ildə Azərbaycanda 25
milyon 400 min nüsxə kitab fonduna malik 2923 kütləvi kitabxana
var idisə, 1985-ci ildə 38 milyon 800min kitab fondu olan 4245
kütləvi kitabxana fəaliyyət göstərdi. Son 15 ildə kitabxanaların sayı
1322, kitab fondu isə 13 milyon 400 min nüsxə artmışdır. 2013-cü
ildə kitabxanaların sayı 11000, kitab fondu isə 35 milyon nüsxədən
çox olmuşdur.
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Ədəbiyyat siyahısı
Kitablar.
1. Azərbaycan BMT Ailəsində Bakı; 2000.
2. Azərbaycan 1994 1-ci hissə Milli dövlətçilik sınaq qarşısında.
Bakı;
3. H.Əliyev Azərbaycanın müasir Neft Emalı Sənayesinin
yaradıcısıdır. Bakı; 2001.
4. Yurdda Sülh, Cahanda Sülh yğrunda. Bakı; 2000 Azərbaycan
1995 “Qarşıdurmada Milli Həmrəyliyə” üçünçü hissəyə Bakı;
2005.
5. Azərbaycan-Abş dostluq və tərəfdaşlıq yollarında Bakı; 2000.
182 səh.
6. Davos: qlobal iqtisadiyyatın üfüqləri Bakı; 2000. 90 səh.
7. H.Əliyev Müstəqik Azərbaycanın Neft Emalı sənayesinin
Banisidir. Bakı; 2003. 140 səh.
8. Birlikdə yeni əsrə doğru / Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti H.Əliyevin Amerika Birləşmiş ştatlarına rəsmi səfəri
27 iyul- 7 avqust 1997-ci il.
9. Xatirə Quliyeva H.Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər BakıAzərnəşr.2002. 176 səh. 10.Çox əsrlik tariximizin 34 ili.
Arqumentlər, faktlar. Şərhlər.1993.
11. H.Əliyev və Azərbaycan Parlamenti Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin nəşri Bakı; 2003. 600 səh.
12. Xalq qəzeti 23 aprel 2008.
13. Azərbaycan qazeti 20 aprel.
14. Respublika qazeti 27 aprel.
15. Abuzər Xələfov. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi.
Bakı; Azərnəşr. 2006.312 səh.
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MUSİQİ:

Aftandil Əliyev

ŞEİR:
MUSİQİ:

İndi sözü balaca Xanım balamıza veririk. “O, Heydər
Əliyevdir.”
“Azərbaycan” oxuyur:
İsmət Sabirli

Ulu öndər H. Əliyevin çox gözəl bir kəlamı var: “Azərbaycan
xalqı bəşər tarixinə böyük, dəyərli, dahi simalar bəxş etmiş, onların
əsərləri, yaradıcılığı dünya elmini, mədəniyyətini zənginləşdirmiş,
insanları maarifləndirmişdir. Maariflənmənin yeganə yolu
mütaliədir.”
Hörmətli tədbir iştirakçıları, sizləri gördüyünüz bu xəzinədən
dəyərlənməyə dəvət edərək gözəl bir musiqi nömrəsilə tədbirimizi
başa çatdırırıq. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
MUSİQİ:

“Ağ çiçək” rəqsi

12
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin salnaməsi

15 iyun 1993.
H.Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilmişdir.
16 iyun 1993.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri H.Əliyev Rusiyanın
respublikamızdakı fövqaladə və səlahiyyətli səfiri Valter Soniyanı
qəbul etmişdir. Valter Soniya respublika parlamentinin sədri
seçilməsi münasibətilə Rusiya Ali Sovetinin sədri Ruslan
Xasbulatovun təbrik teleqrqmını ona təqdim etmişdir.
17 iyin 1993
Gürcüstan respublikası Baş nazirinin birinci müavini Avtandil
Margianini və Qardabani rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Xuta
Mamaladzeni qəbul etmişdir.
18 iyun 1993.
Milli Məclisin Günortadan sonra keçirilən növbədənkənar iclasında
sədrlik etmişdir.
20 iyun 1993
Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Ali Sovetin Prezident Aparatının,
Nazirlər Kabinetinin ayrı-ayrı nazirliklərin və baş idarənin
rəhbərliyinin iştirakı ilə müşavirə keçirilmişdir.
21 iyun 1993.
ABŞ-nin Azərbaycandakı səfiri Ricard Mayisi qəbul etmişdir.
BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı Mahmud ƏlSəidi qəbul etmişdir.
22 iyun 1993
Böyük britaniyanın Rusiya və Azərbaycandakı səfiri Brayn Folu
qəbul etmişdir.
23 iyun 1993.
Milli Məclisin iclasına sədrlik etmişdir. Əbülfəz Elçibəyin Bakıya
qayıtması barədə Prezidentlə danışıqlar aparmaq üçün Naxçıvan
Muxtar Respublikasına getmiş nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
24 iyun 1993.
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Milli Məclis “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əbülfəz
Qədirqulu oğlu Əliyevin (Elçibəyi) Azərbaycan Respublikası
Prezidenti vəzifəsini daha icra edə bilməməsi və Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədri H.Əlirza oğlu Əliyevə keçməsi
haqında qərar qəbul etmişdir.
25 iyun 1993.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Altan Karamaboğlunun qəbul
etmişdir. Almaniyanın Bakıdakı səfiri Tomas Terstegeni onun xahişi
ilə qəbul etmişdir. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Əli
Əsgər Nəhavəndini onun xahişi ilə qəbul etmişdir.
21 iyun 1993.
ABŞ-nin Azərbaycandakı səfiri Ricard Mayisi qəbul etmişdir.
BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı Mahmud ƏlSəidi qəbul etmişdir.
22 iyun 1993
Böyük britaniyanın Rusiya və Azərbaycandakı səfiri Brayn Folu
qəbul etmişdir.
23 iyun 1993.
Milli Məclisin iclasına sədrlik etmişdir. Əbülfəz Elçibəyin Bakıya
qayıtması barədə Prezidentlə danışıqlar aparmaq üçün Naxçıvan
Muxtar Respublikasına getmiş nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
24 iyun 1993.
Milli Məclis “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əbülfəz
Qədirqulu oğlu Əliyevin (Elçibəyi) Azərbaycan Respublikası
Prezidenti vəzifəsini daha icra edə bilməməsi və Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədri H.Əlirza oğlu Əliyevə keçməsi
haqında qərar qəbul etmişdir.
25 iyun 1993.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Altan Karamaboğlunun qəbul
etmişdir. Almaniyanın Bakıdakı səfiri Tomas Terstegeni onun xahişi
ilə qəbul etmişdir. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Əli
Əsgər Nəhavəndini onun xahişi ilə qəbul etmişdir.
4 iyun 1993

MUSİQİ
“Xatırlayarsan” oxuyur Rövşən Qasımov
Hörmətli tədbir iştirakçıları, artıq altıncı ildir ki, uluöndər H.
Əliyevin doğum gününü Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmrinə
əsasən Ümumrespublika Kitab Bayramı kimi qeyd edirik. VI
Ümumrespublika Kitab Bayramınız mübarək, əziz Göygöllülər.
Anadan olmasının 90 illik yubileyini qeyd etdiyimiz azərbaycan
xalqının sevimli və unudulmaz lideri H. Əliyev elm, bilik vurğunu
idi, kitabı, mütaliəni sevirdi, hər zaman özünü kitaba və
müəllimlərinə borclu hesab edirdi.
ŞEİR:
“Fəxr elə Azərbaycan” çıxış edir 5 saylı orta məktəbin
şagirdləri.
MUSİQİ:
“Azərbaycan” oxuyur Aftandil Əliyev.
MUSİQİ:
Kitab elm bilik mənbəyidir. Görmədiklərimizi, bilmədiklərimizi
bilmək keçmişimizi öyrənmək üçün yenə də bilik mənbəyi olan
kitablara müraciət etməliyik. Hər kitabdan bir yenilik öyrənir,
intellekt səviyyəmizi, biliyimizi artırırıq.
Yenə sözü musiqiyə verək.
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MUSİQİ:
Emin Məmmədov.
MUSİQİ:
“Tərəkəmə”rəqsi ifa edir Rəbinə Məmmədova.
Qədimlərdən indiyədək yer kürəsindəki bütün elmlərin, xəzinə
sandığı gördüyünüz bu kitablardır. Dahi insanlar hər zaman kitabın
qədrini bilmiş və onu layiqincə qiymətləndirmişdir. Məhəmməd
Peyğəmbər “Beşikdən qəbr evinə kimi oxuyun” deyə gözəl bir
tövsiyyə vermişdir insanlara, “”Zülmət işığı qovduğu kimi, bilik də
nadanlığı məhv edər.”, “Bilik elə qiymətli sərvətdir ki, onu hardan
alırsan al, qəbahət deyil”, dahi Niami hələ XII əsrdə kitaba, elmə
belə qiymət vermişdir.
Dünyada nə qədər kitab var belə
Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ
Oxudum-oxudum sonra da vardım,
Hər gizli xəzinədən bir dürr qopardım.

Azərbaycan xalqının ümummilli lider Heydər
əliyevin anadan olmasının 88 illik yubileyi ilə
əlaqədar olaraq Mərkəzi kitabxana sistemində
və onun filiallarında kütləvi tədbirlərin
keçirilməsinə dair metodiki tövsiyələr.
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin
90 illik yubleyi münasibətilə “Əbədiyaşar insan”
başlığı altında VI Ümumrespublika Kitab bayramının

“Ostankino” Dövlətlərarası Televiziya Şirkətinin “Birbaşa efirdə
dialoq” proqramıba müsahibə vermişdir.Respublikada yaranmış
vəziyyətlə əlaqədar ABŞ, Rusiya və Türkiyənin Bakıdakı səfirlərini
və BMT-nin Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsini qəbul
etmiş. Bəyanat vermişdir.
7 iyul 1993
Gürcüstan Respublikası Baş nazirinin müavini Avtandil Marqianıni
və ATƏT-in Minsk qrupunun Başçısı Mario Rafaellini qəbul
etmişdir.

SSENARİSİ.
.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli tədbir iştirakçıları.
Azərbaycan xalqının tarixində və taleyüklü məsələlərin həllində
müstəsna xidməti olan şəxsiyyətlər çox olmuşdur. Bunlar zamanzaman yadda qalmış və unudulmamışlar. Belə tarixi şəxsiyyətlər
içərisində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri adını qazanmış
şəxs yalnız görkəmli dövlət xadimi, dünya miqyaslı siyasətçi
Heydər Əliyev olmuşdur.

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin
Kitabxanalarda təbliği.

“Müqəddəs insan” çıxış edir 5 saylı orta məktəbin şagirdi
Məmmədova Aytac.
MUSİQİ: “Xalq heydər söyləyəcək” Oxuyur: Sarvan İsmayılov
Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyətdir ki, onu tərənnüm etmək üçün
vətən sevgisindən danışmalıyıq, çünki o, vətəni dərin məhəbbətlə
sevirdi, xalqa məhəbbətdən söz açmalıyıq çünki onun böyük ürəyi
xalqına olan dərin sevgi ilə alovlanırdı. O, bir qəhrəman idi,
vətəninin azadlığı, xalqının firavan həyatı üçün canından keçməyə
hazır idi.
ŞEİR:
“Ulu Heydər” çıxış edir 5 saylı orta məktəbin şagirdi
Nəcəfova Ceyran.
MUSİQİ: “Bahar” rəqs qrupu.

Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 88 illiyi 2011-ci
ilin may ayının 10-da tamam olur. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyətini oxuculara çatdırmaq və təbliğ etmək sahəsində
kitabxanaların üzərinə böyük vəzifələr duşür. Yubiley ilində bütün
mədəni-maarif müəsisələri o cümlədən kitabxanalar fəal iştirak
etməli,ulu öndərimiz H.Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən
ədəbiyyatların oxucu kütlələri arasında təbliğ edilməsində səylə
çalışmalıdırlar. Ulu öndərimiz H.Əliyevin 88 illiyi ilə əlaqədar olaraq
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemin- də və filiallarda tədbirlər
planı işlənib hazırlanmalı və böyük siyasətçinin yubileyi yüksək
səviyyədə keçirilməlidir.Yubley ilində kitabxanalar H.Əliyevin həyat
və fəaliyyətinə həsr olunmuş çap məhsullarını o, cumlədən dövrü
mətbuatda çıxmış bütün materialların geniş oxucu kütləsinə
çatdırılması ücün əyani və şifahi təbliğatın bütün formalarından,
kitab sərgilərindən, kitab-xana plakatlarından, stendlərdən,
biblioqrafik xülasələrdən.oxuçu konfranslarından.sual-cavab,ədəbibədii gücələrdən, məruzə və mühazirələrdən və sair tədbirlərdən
istifadə etməlidir.
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ŞEİR:

Kitabxanada əsasən əyani təbliği formalarının imkanlarından geniş
istifadə edilməlidir.Çünki əyani təbliğat daha geniş oxucu kütləsini
sistemli şəkildə əhatə edə bilir, və onların mütailəsinə müsbət təsir
göstərir. Belə ki. əyani yollarla ədəbiyyat təbliğinin formaları olan
kitab sərgiləri və kitabxana plakatları 15-20 gündən tez
dəyişdirilmir, və bu müddətə ona mümkün qədər çox adam baxa
bilər. Əyani təbliğatı gözlə görmə prinsipinə əsaslanır.
Qeyd etmək lazımdır ki, kitabxanalarda ədəbi-bədii gecələrin
təşkili də vacib tədbir vasitələrindən biridir.Heydər əliyevin anadan
olmasının 88 illiyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecənin keçirilməsi
məqsədə uyğundur. Suallar elə tərtib edilməlidir ki. Ulu Öndərin
həyat və fəaliyyəti haqqında oxucularda düzgün və geniş təsəvvür
yaransın.
Ulu öndərimiz H.Əliyevin anadan olmasının 88 illiyi ilə
əlaqədar olaraq kitab sərgilərinin fotostendlərdə məruzə
mühazirələrdə kitabxana plakatlarında və sair kütləvi tədbirlərdən
istifadə etmək olar. Nümunə üçün bir sərginin sxemasını veririk.
Başlıq: “Müstəqil Azərbaycan Demokratik Respublikasının
Memarı.”
1.Heydər Əliyevin şəkli.
2.Statlar.
Məqsədimiz amalımız,əldə etdiyimiz tarixi-Dövlət müstəqilliyimizi
qoruyub saxlamaqdır.
3.Sərgilərdə
H.Əliyevin əsərləri.

H. Əliyev Mərkəzi Asiyanın Corc vaşinqtonudur.
Qrenq Lafin.
ABŞ Konqresmeni.
Azərbaycan bugünki . nailiyyətlərində H.Əliyevin səriştəli və müdrik
rəhbərliyi şəksizdir.
Süleyman Dəmrəl.
Türkiyyə Prezidenti.
H.Əliyev Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin rəhbəri olmaqla yanaşı
,həm də zəmanəmizin görkəmli liderlərindən biridir.
Aleksandr Kvasnevski.
Polşa Prezidenti.
Heydər Əliyev bir təcrübəli dövlət xadimi ,müasir Azərbaycanın
qurucusu kimi tanıyırıq.
Zezlu Zezev.
Bolqarıstan Prezidenti.

Görkəmli şəxsiyyətlər H.Əliyev haqqında.
Prezident H.Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Milli
müstəqillik yolunda böyük nailiyyətlər qazanmışdır.
Bill Klinton
ABŞ prezidenti.
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