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İştirakçı nəşriyyat, mətbəə və poliqrafiya müəssisələri, müəlliflər, yaradıcı QHT-lər 
mayın 10-na (müsabiqə) və mayın 15-nə (sərgi) qədər TK-nə yazılı müraciət edə 

bilərlər. Sərgiyə son 5, müsabiqəyə isə son iki ilin kitabları, işləri buraxılır! 
Diqqət: XII Baki Kitab Bayramı - İllik Milli Kulturoloji Layihəsinin ödüllərinə - Milli 
Kulturoloji Mukafatlaraa iddialılar mayın 10-a qədər Müsabiqə Komissiyasının 
Münsiflər Heyətinə yazılı müraciət (kitab və çap məhsulları ilə birlikdə) edə bilərlər.  

 
 

Nəşriyyat, mətbəə, yazarlar, müəlliflər, kitabsevərlər  

və milli mədəniyyət həvəskarlarının nəzərinə 
 
 

XII Bakı Kitab Bayramı  
 

Azərbaycanda İllik Milli Kulturoloji Tədbirlər Silsiləsi 
 

 

XII Áàêû Êèòàá Áàéðàìû Kulturoloji Tədbirin Òÿøêèëàò 

Komitəsi tərəfindən 

 
   Ì Ö Ð À Ú È ß Ò 
 

14 ildir AYB və Аzərbaycan Рespublikası Эянcляр вя Идман Назирлийинин тяшкилати дястяйи - 

тяряфдашлыğы ilə юлкямиздя аналогу олмайан Бакы Китаб Байрамы адлы Цmumrespublika Иллик 

Kултуроложи Tədbirlər silsiləsi щяyата кечирilir. Ìèëëè ìÿäÿíèééÿò, ÷àüäàø ÿäÿáèééàò və 

Azərbaycan kitabını èíêèøàô åòäèðìÿê, ýÿëÿúÿê íÿñèëëÿðÿ ëàéèãèíúÿ ÷àòäûðìàüa çalışan ÉÉÑÃ 
þëêÿìèçäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí òÿøêèëàòëàðëà, äþâëÿò âÿ èúòèìàè áèðëèêëÿðëÿ - Azяrbaycan 
Республикасы Эянúляр вя Идман Назирлийи, Azərbaycan Éàçû÷ûëàð Áèðëèéè, Ìÿäÿíèééÿò âÿ 

Òóðèçì Íàçèðëèéèíèí ìöâàôèã şöbələri, åéíè çàìàíäà ARGT Milli Şurası, íÿøðèééàò-ïîëèãðàôèéà 

ìöÿññèñÿëÿðèyëÿ ñÿìÿðÿëè ÿëàãÿëÿð ãóðìóø, hər dəfə respublika əhəmiyyətli bu kulturoloji 

tədbirləri yüksək səviyyədə həyata keçirir. Bu barədə YYSQ-nin www.kitabxana.net  
önvanlı rəsmi İnternet portalındakı xüsusi bölümdə geniş məlumatlarlar yerləşdirilib.  
Азярбайúан мядяниййятинин, ядябиййатынын вя милли китаб сащясинин инкишафында мараглы олан 
миллəтсевəр вя ədəbiyyat адамынын бизим мöраúиятимизя диггятля йанашаúаьыныzı íÿçÿðÿ àëûá, 

буilki òÿêëèôèìèçè də äÿñòÿêëÿìÿéènizi, Milli Kulturoloji Tədbirlər Silsiləsinin fəal iştirakçısı 
олмаьы õащиш едирик. 
YYSQ бу ил дя AYB və ARGİN ilə birgə, Ìядяниййят вя Туризм Назирлийи ilə 

ðàçûëaşdırılılmış, qismən äÿñòÿk alaraq XII Áàêû Êèòàá Áàéðàìû – Ìилли Êóëòóðîëîæè Tədbirlər 

silsiləsini йöксяк сявиййядя êå÷èðìÿéè ïëàíëàøäûðûð. Þëêÿìèçèí ÿäÿáè-ìÿäÿíè èúòèìàèééÿòè 
òÿðÿôèíäÿí äÿñòÿêëÿíäèéèíè âÿ ìàðàãëà ãàðøûëàíäûüûíû íÿçÿðÿ àëàðàã, áóèëêè òÿäáèðè, Президент 
Илщам Ялийев úянабларынын imzaladığı “Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət 

Proqramının 6.3. Gənclərin intellektual və yaradıcılıq potensialının inkişafı fəsil, 6.3.10 

maddə - Gənclərlə bağlı daha dolğun məlumatların yayılması, müasir teleradio 

layihələrinin hazırlanması, İnternet resurslarının inkişafı (Gənclərə ünvanlanmış 

informasiyanın müasir mövzu və formalar üzrə hazırlanması) alt bölümünə, həmçinin 

"Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə 

inkişafı üzrə Dövlət Proqramı" uyğun olaraq, Àçÿðáàéúàí Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí - 94, 

mütəfəkkir yazıçı Mirzə Fətəli Axundov 200 illik yubileyi, “Eurovision-2012: Bakı” mahnı 

müsabiqəsi kimi əlamətdar hadisələrə ùÿñð åòìèøèê. 
Áó èë ìàéûí 18-äа ÿñàñ ìÿðàñèìè êå÷èðèëÿúÿê XII Áàêû Êèòàá Áàéðàìû яряфясиндя мöõтялиф 
дювлят вя иúтимаи гурумларын иштиракы иля милли няшр мядяниййяти - êèòàá éàéûìû ïðîáëåìëÿðèíÿ, 

http://www.kitabxana.net/
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перспективляриня щяср олунмуш дяйирми маса, еляúя дя ядябиййатымызын, мядяниййятимизин, 
китаб сащясинин дурумуйла баьлы башга силсиля тядбирляр тяшкил етмяйи нязярдя тутмушуг.  

 

XII Áàêû Êèòàá Áàéðàìû Kulturoloji Tədbirlər Silsiləsi 
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ àøàüûäàêû èñòèãàìÿòëÿðäÿ èøëÿð ýþðöëÿúÿê: 

 
- Mədəniyyətyönümlü QHT-lərin, gənclər təşkilatlarının, ali təhsil ocaqlarının iştirakıyla 

Dəyirmi masa, konfrans, yazarlarla oxucuların görüşlərini təşkil etmək; 

- gənclər və tələbələr arasında “Eurovision-2012: Bakı” mahnı müsabiqəsini 

populyarlaşdırmaq... 
- íÿøðèééаòëаðûí áèðáаøа èøòèðаêû èëÿ éåíè êèòаáëаðûí ñÿðýèñèíè êåчèðмÿê; 

- Milli Kulturoloji Mükafat мцñаáèгÿñèíi òÿøêèë åòмÿê; 
- «Иëèí Кèòаáû» мцñаáèгÿñèíè òÿøêèë åòмÿê; 

- þòÿí èëdə gənclərin nəşr olunmum ÿí éàõøû êèòàáëàðûíû ñå÷èá ìöêàôàòëàíäûðìàã; 

- éàçàðëàðëà îõóúóëàðûí, ìöÿëëèôëÿðëÿ íàøèðëÿðèí áèðáàøà цnsiyyətinə øÿðàèò éàðàòìàã; 
- éåíè ÿäÿáè íÿñëèí èñòåäàäëû íöìàéÿíäÿëÿðèíèí éàðàäûúûëûüûíûí ýåíèø òÿáëèü åòìÿê; 
- ýÿíъ éазаðëаðûí íÿøð оëуíмуø êèòаáëаðûíûí ñÿðýèsi - íцмаéèøè; 

- yазûчûëаðûí éåíè ÿñÿðëÿðèíèí èъòèмаè òÿгдèмаòû -мцзаêèðÿñèíè êåчèðмÿê; 

- Elektron kitablar və ədəbiyyat saytların ñÿðýèñè-íцмаéèøè; 

- Иíòåðíаò òèпëè Uşaq Евlərинин Китабханаlarıна - áаëаъа охуъуëаðа éåíè êèòàá ñîâãàòûíû 
ùàçûðëàìàã; 

- İnternet və sosial şəbəkədə Azərbaycan kitablarının davamlı təbliğini təşkil etmək; 
- ìèëëè êèòàá-íÿøð ìÿäÿíèééÿòèíèí âÿ ÷àüäàø ÿäÿáèééàòûí èíêèøàôûíà éàðäûì÷û îëìàã; 
- Азÿðáаéъаí мÿдÿíèééÿòèíèí âÿ чаüдаø ÿдÿáèééаòûí зÿíýèíëÿøмÿñèíÿ ñòèмуë âåðмÿê; 
- áу èëèí паéûзûíда Ðуñèéада êåчèðèëÿъÿê Áåéíÿëхаëг Ìоñêâа Кèòаá Ñÿðýè-Éàðìàðêàñû 

÷ÿð÷èâÿñèíäÿ keçiriləcək ÌÄÁ þëêÿëÿðèíèí X Áåéíÿëõàëã Êèòàá Ñÿíÿòè Ìöñàáèãÿñèíÿ 
ýþíäÿðìÿê ö÷öí дÿéÿðëè milli êèòàáëàðû ñå÷ìÿê, Ìÿдÿíèééÿò âÿ Туðèзм Íазèðëèéèíÿ 
òÿгдèм åòмÿê. 
 
Ону да билдиряк ки, тядбирин кöтлявилийини тямин етмякдян ютрö АР Ìядяниййят вя Туризм 
Íàçèðëèéèíÿ, Àçÿðáàéúàí Éàçû÷ûëàð Áèðëèéèíÿ, ARGT Milli Şurasına, þëêÿìèçäÿ ôÿàëèééÿò 

ýþñòÿðÿí éàçûëû âÿ åëåêòðîí ÊÈÂ-ÿ, İnternet portallara ìöðàúèÿò îëóíóá âÿ îíëàðûí ÿêñÿðèééÿòè 

Kulturoloji Tədbirimizə òåõíèõè-информатик дястяк вермяйя щазырдыр. 
Ìèëëè êèòàá-няшð ìÿäÿíèééÿòèìèçèí ÿí óüóðëó íöìóíÿëÿðèíè сечиб дöнйанын мöõтялиф 
юлкяляриндя, щямчинин áó èëèí ñåíòéàáðûíäà Ðóñèéà Ôåäåðàñèéàñûíäà êå÷èðèëÿúÿê ÕÕV 
Áåéíÿëõàëã Ìîñêâà Êèòàá Ñÿðýè-Éàðìàðêàñû ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ òÿøêèë îëóíàúàã ìþòÿáÿð êóëòóðîëîæè-
èíòåëëåêòóàë êèòàá ìöñàáèãÿñèíÿ òÿãäèì åäèëÿúÿê.  

Möxtəlif vaxtlarda Ìядяниййят вя Туризм Назирлийинин õятти иля Русийайа – Бейнялõалг 

Ìöñàáèãÿéÿ ýþíäÿðäèéèìèç êèòàáëàð Qran-PRİ-lərə, baş mükafata, eləcə də юз номинасийасында 

ясас мöкафата, диýяр бири ися икинúи диплома лайиг ýюрöлдö. Bu barədə sizə ünvanladığımız 

məktublarda, eləcə də illik ictimai hesabatlarda və mətbuatda getmiş materiallarda geniş 

məlumatlar öz əksini tapıb. 
Õàòûðëàäàã êè, Êèòàá Áàéðàìûíûí ìöõòÿëèô íîìèíàñèéàëàð öçðÿ (Èëèí ýÿíú éàçàðû, øàèðè, 
òÿíãèä÷èñè, òÿðúöìÿ÷èñè, Èëèí íÿñð, øåèð, åëì, òÿíãèä, ïóáëèñèñòèê, òÿðúöìÿ, äÿðñëèê, óøàã, 
аëáом âÿ á. êèòаáû, Иëèí мÿдÿíèééÿò гуðумуè, Иëèí хåéðèééÿчèñè, Иëèí ÿдÿáè æуðíаëû, ãÿçåòè, 
ÒÂ-ñè, Èíòåðíåò ñàéòû âÿ á.) дèпëом âÿ хцñуñè мцêаôаòëаðû щÿð èë гаëèáëÿðÿ òÿгдèм åдèëèð.  
XII Áàêû Êèòàá Áàéðàìûíûí Ìöíñèôëÿð Ùåéÿòè òàíûíìûø ÿäÿáèééàò âÿ ìÿäÿíèééÿò 
àäàìëàðûíäàí òÿøêèë îëóíóá. Òÿäáèðäÿ ñå÷èëÿí âÿ ãèéìÿòëÿíäèðèëÿí  êèòàáëàð ÕÕV  Áåéíÿëõàëã 
Ìîñêâà Êèòàá Ñÿðýè-Éармаркасына, щямчинин ÌÄБ юлкяляри Бейнялõалг Китаб йарышмасына вя 
башга Бейнялõалг Китаб йарышмаларына, сярýиляря ýюндярилÿúÿê.  
Ìилли мядяниййят вя ядябиййата бейнялõалг гурумларын вя малиййя фондларынын биýаня 
мöнасибяти щамымыза мялумдур. Унутмайаг ки, глобаллашан дöнйада мядяниййяти, 
ядябиййаты, елми, башга сюзля, интеллектуал сявиййяси зяиф олан миллятляря йер йоõдур. Ìящз 
бöтöн бунлары нязяря алыб, ÉÉСГ имканы даõилиндя милли мядяниййятин инкишафы вя дöнйада 
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танынмасы истигаматяиндя фяалиййятини ýенишляндирмяк истяйир вя бу ишдя Сизин кими миллятсевяр 
шяõсиййятин дястяйиня ещтийаúы вар. 
Бизим малиййя имканларымыз мящдуд олдуьуна ýюря, юлкямиздя фяалиййят ýюстярян бир сыра 
гурумлара мöраúият етмиш вя бу мясялядя бизя йардымчы олмаьы õащиш етмишик. Ìядяниййят 
вя Туризм Назирлийинин мöсбят úавабыны алсаг да, щялялик диýяр юзял вя дювлят гурумларына 
етдийимиз мöраúият úавабсыз галыб.  
Президент ъянаб Илщам Ялийевин дя дяфялярля тякрарладыьы кими, дцшмян гоншуларымыз 
бейнялхалг сявиййядя Азярбайъана гаршы апардыглары идеоложи вя информатик саваша 
интеллектуал методларла ъаваб верилмялир. Биз дя ялимиздян эяляни едирик ки, бу истигамятдя 
дювлят органларына йардымчы олаг. Ìилли мядяниййят вя ядябиййата бейнялõалг гурумларын вя 
малиййя фондларынын биýаня мöнасибяти щамымыза мялумдур. Унутмайаг ки, глобаллашан 
дöнйада мядяниййяти, ядябиййаты, елми, башга сюзля, интеллектуал сявиййяси зяиф олан 
миллятляря йер йоõдур. Ìящз бöтöн бунлары нязяря алыб, ÉÉСГ имканы даõилиндя милли 
мядяниййятин инкишафы вя дöнйада танынмасы истигаматяиндя фяалиййятини ýенишляндирмяк 
истяйир вя бу ишдя миллятсевяр зийалыларын дястяйиня ещтийаúы вар.  

Aprel-ñåíòéаáð аéëаðû ÿhatə edəcək, XII Áàêû Êèòàá Áàéðàìûíûí êåчèðèëмÿñèíÿ éаðдûмчû 
оëмаíûзû, щÿмчèíèí юëêÿ áаøчûñûíûí мÿëум ñÿðÿíъамûí мцâаôèг áÿíдëÿðèíÿ уéüуí оëаðаг, 

юòÿí дÿôÿêè êèмè, òÿдáèðèí fəal iştirakçısı гèñмèíдÿ èøòèðаêûíда, tədbirlər silsiləsinin 

keçiðèëмÿñèíдÿ ЙYSQ дÿñòÿê âåðмÿíèзè хащèø åдèðèê.  

Éери ýялмишкян, ону да билдиряк ки, бу Ìилли Културоложи Tədbirlər Silsiləsi ýянú йазычылары вя 

ядябиййат щявяскарларыны sosial şəbəkə və İnternetdə дювлятчилик мювгейиндя фяал иштиракыны 

тямин етмякдян ютрö щяйата кечирtdiyimiz kulturoloji illik планымызын əsas щиссясини тяшкил 
едир.  
 

Йени Йазарлар вя Сянятчиляр Гурумунун «Техникабанк» АСЪ-дяки щесаб нюмряси: 
38030066470001 
ВЮЕН: 1700430481 
«Техникабанк» АСЪ  Коду: 506872 ВЮЕН: 9900000681  
Мцхбир щесаб: 0137010031031  СWИФТ: ТЕЪЫАЗ22  
 

ßñàñ: ÉÉÑÃ Èäàðÿ Ùåéÿòèíèí 27 mart  2012-ъi èë òàðèõëè èúëàñûíûí ïðîòîêîëó (I və IV ìÿñÿëÿ). 

Qoşma: YYSQ-nin 2011-cu ildə təşkil etdiyi XI Bakı Kitab Bayramı barədə mətbuat 

hesabatımızın www.kitabxana.net portalındakı hesabatımız). 

 

Юнъядян тяшяккцрцмцзц билдирирik вя бирэя ишлямяк арзусуйла! 

 

 

 
XII Bakı Kitab Bayramın Təşkilat Komitəsinin rəhbəri,   

ЙЙСГ сядри, йазычы-културолог:    Айдын Хан (Ябилов)  

http://www.kitabxana.net/

