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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən maliyyələşdirilmiş
"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği"
Layihəsi zamanı keçirilən tədbirlər

1. YYSQ-nin sosial şəbəkələrdəki super
fəaliyyəti dəyərləndirildi...
YYSQ təşkilat olaraq, eyni zamanda İKT mərkəzimizin rəhbəri Mirzə İskəndərov iki mükafat-diploma
layiq görüldü...
Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF)
maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual
Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli
Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı
elektron nəşrlər hazırlanıb.
Oktyabrın 6-sında Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının təşəbbüsü ilə
referenduma onlayn dəstək məqsədi ilə təşkil olunan "ReTweet" kampaniyasının yekun bağlanış
mərasimi baş tutub. Tədbirdə dövlət rəsmiləri, Milli Şuranın üzvü olan gənclər təşkilatlarının rəhbər və
nümayəndələri, kampaniyanın iştirakçıları və mətbuat nümayəndələri iştirak edib.
Tədbir Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə start verilib, daha sonra
rəsmilərin çıxışları baş tutub.
Rəsmilərin çıxışları başa çatdıqdan sonra kampaniya çərçivəsində sosial şəbəkə müsabiqəsinin qalibi,
Milli Şuranın üzvü olan “Vətəndaş Cəmiyyətində Debat” İctimai Birliyinin nümayəndəsi Şəfiqə
Əhmədova mükafatlandırılıb və kampaniya ərzində müsabiqədə ən fəal iştirak edən Milli Şuranın üzvü
olan “Odlar Yurdu” İctimai Birliyi, “Bakı Gənclər Klubu” İctimai Birliyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumu və "Uşaq və Tələbə Gənclər Dünyası" İctimai Birliyi diplom ilə, fərdi gənclər Minacət Əliyeva,
İqbal Ağamalıyev, Mirzə İskəndərov, Sevinc Kərimli, Qulu Abdullazadə şəhadətnamə ilə təltif
olunublar.
Məlumat üçün qeyd edək ki, “Retweet” kampaniyası Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli
Şurasının təşəbbüsü ilə “Xətdə” Proqramı çərçivəsində həyata keçirilib. Kampaniya gənclərin
referendumla bağlı məlumatlılığının artırılması, dəyişikliklərin mahiyyətinin geniş ictimaiyyətə, xüsusən
gənclərə çatdırılması məqsədilə təşkil olunub.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209762460114499.1073742067.11211489
60&type=3
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2. YYSQ layihəsi: Multikultiralizmə
aid QHT-lərin Dəyirmi Masası
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sentyabrın əvvəlində keçirdiyi tədbiri - "Azərbaycan
multikultiralizm dəyərləri"nə həsr olunmuş Dəyirmi Masanı özündə 60-dən artıq QHT birləşdirən İctimai
Nəzarət Koalisiyasıyla birlikdə təşkil olunmuşdu.
Multikulturalizmlə bağlı mühazirələr, layihə təqdimatı və yazarlarla görüş - yazıçılar, ekspertlər,
təşkilatın üzvləri, QHT ictimaiyyəti maraqla qarşıladı.
Tədbiri İNK sədri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Rasim Məmmədov açaraq
qonaqları salamladı, Dəyirmi Masanın əhəmiyyətindən danışdı.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsinin və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan
Əbilova verildi. Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında danışaraq bildirdi ki,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni
Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana
tərəfindən nəşrə hazırlan milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlanıb.
Natiq mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı ekspert
rəylərini verdi, multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan formaları haqqında da geniş məlumatları
gənc oxucularla bölüşdü.
Layihə eksperti, yazıçı-publisitlər Sayman Aruz, Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də YYSQ üzvlərindən
psixoloq-şair Elşad Səfixanov, Mirzə İskəndərov, şair Ağacəfər Həsənli,Yasəmən Möhübbətqızı,
professor Abbas Seyidov, sənətçi Rəşat Kəsəmənli, hüquqşünas Vasif Rzayev və başqaları öz çıxışlarında
multikultural dəyərlərimiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyat və kitab haqqında geniş danışdılar, bu qəbil
layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209739708905733.1073742066.11211489
60&type=3
3. Azərbaycan multikultiralizm dəyərləri
xarici qonaqlara tanıdıldı
31 avqust 2016-ci ildə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Bakıda görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd
Hüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasından rus dilinə tərcümə olunan 18 bənd hissəsinin yer
aldığı kitabın təqdimatı olub. Nəşr ustad Şəhriyarın anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilib.
Tədbirdə İctimai Nəzarət Koalisiyasının rəhbəri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin vitseprezidenti Rasim Məmmədov, İdarə Heyətinin üzvü, YYSQ sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov,
yazıçı Qəni Camalzadə, eləcə də digər üzvləri fəal iştirak və çıxışlar ediblər. İNK-nın rəhbər Rasim
Məmmədov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri, mer və mədəniyyət xadimləri ilə, eləcə də Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayev, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitənin sədr müavini, cənab Səyyad Salahlı və başqa rəsmi şəxslərlə işgüzar danışıqlar aparıblar.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunin təşkilati dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə ictimaiyyətin
nümayəndələri maraqla iştirak edirdi.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsinin və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan
Əbilov da öz növbəsində kitabsevərləri təbrik etdi. Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr
haqqında xarici qonaqlara məlumat verərək bildirdi ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi
"Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual layihəsi
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çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan milli
azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlanıb.
Çıxışçılar mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı
ekspert rəylərini verən qonaqlar, geniş tamaşaçı kütləsinə multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan
formaları haqqında da geniş məlumatları tədbirdəkilərlə bölüşdülər.
Layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə - Gani Camal da öz çıxışında ədəbiyyat və kitab
haqqında geniş danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
AZƏRTAC xəbər verir ki, kitabdakı şeirlər Azərbaycan-Amerika Mədəni Assosiasiyasının üzvü, ABŞ-da
yaşayan həmyerlimiz, yazıçı-publisist Nobert Yevdayev tərəfindən tərcümə olunub.
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutan tədbirdə çıxış edən Nobert Yevdayev deyib: “Heydərbabaya
salam poeması” bütün türkdilli ölkələrdə sevilir. Təəssüf edirəm ki, bu əsər başqa dillərə tərcümə
olunmayıb. Mən ilk dəfə sözügedən poemanı rus dilinə tərcümə etdim. Kitabda poemadan 18 bənd yer
alır”.
N.Yevdayev qeyd edib ki, bu şeiləri Nyu-Yorkda yaşayan azərbaycanlı bəstəkar Ruslan Ağababayevin
“Heydərbabaya salam” poeması əsasında yazdığı kantatadan təsirlənərək tərcümə edib.
Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, yazıçı-publisist İlqar Fəhmi çıxış edərək kitabın
əhəmiyyətindən söz açıb.
Qeyd olunub ki, ömrü boyu ədəbiyyata, poeziyaya xidmət edən görkəmli şairin əsərinin tərcüməsi
olduqca əlamətdardır. Vurğulanıb ki, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar üçün birlik məşəlinə
çevrilən Şəhriyar yaradıcılığı hər zaman soydaşlarımızı həmrəyliyə səsləyib.
Ədibin yaradıcılığının bütün dünya dillərinə tərcümə olunmasının vacibliyini qeyd edən natiq, sözügedən
kitabın ərsəyə gəlməsində xidmətləri olan hər kəsə təşəkkürünü bildirib.
Nəşrin tərtibatında Əməkdar Rəssam İsmayıl Məmmədovun illüstrasiyalarından istifadə olunub.
Tədbir musiqili, ədəbi-bədii gecə ilə davam edib.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209427279295188.1073742058.11211489
60&type=3

4. Sabunçu Açıq Kitabxanasında YYSQnin layihələri təqdim olundu
Avqustun 3-də A.Bakıxanov qəsəbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin həyətində açıq səma
altında Açıq Kitabxana layihəsinin açılış mərasimi oldu.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunin təşkilati dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə ictimaiyyətin
nümayəndələri maraqla iştirak edirdi.
A.Bakıxanov qəsəbə MKS-nin direktoru açılış tədbiri iştirakçılarını salamlayaraq belə bir layihənin bütün
kitabsevərlər, oxucular və geniş ictimaiyyət üçün çox əhəmiyyətli bir iş olduğunu vurğuladı. O, qeyd
etmişdir ki, təşkil edilmiş bu “açıq kitabxana” oxucuların və bütün vətəndaşların sərbəst şəkildə kitab
mütaliə etməsinə şərait yaradır və oxuculara təqdim edilən kitablar arasında Azərbaycanın tarixi, ictimaisiyasi həyatı, iqtisadiyyatı, mədəniyyət və incəsənəti, bədii ədəbiyyatına dair yerli və xarici müəlliflərin
Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində kitabları, müxtəlif mövzularda jurnallar, uşaq ədəbiyyatı geniş
yer tutur. Yeni layihə oxucularla müəlliflərin görüş yerinə çevriləcəyini qeyd edildi.
Sonra söz #YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihəsinin
və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilova verildi və o da öz növbəsində
kitabsevərləri təbrik etdi. Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında danışaraq bildirdi ki,
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihəsi
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan milli
azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlanıb.
Çıxışçılar mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı
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ekspert rəylərini verən qonaqlar, geniş tamaşaçı kütləsinə multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan
formaları haqqında da geniş məlumatları oxucularla bölüşdülər.
Layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə da öz çıxışında ədəbiyyat və kitab haqqında geniş
danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Təşkilat adından 10-yə yaxın kitab Mərkəzin kitabxanasına hədiyyə olundu.
Oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan “Açıq kitabxana” layihəsi çərçivəsində açıq səma altında poeziya
gecələri, mütaliə axşamları qarşıda gələn günləri təşkil olunacaq.

5. Açıq Kitabxanada YYSQ-nin kulturoloji
layihələri təqdim olundu
Avqustun əvvəllərində Binədə təşkil olunan "Açıq Kitabxana"da YYSQ-nin kulturoloji layihələri təqdim
olundu
İyulun sonunda Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi Binə Mədəniyyət Mərkəzinin
qarşısında açıq səma altında kitabxana layihəsinin açılış mərasimi keçirildi.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunin təşkilati dəstəyi ilə keçirilən tədbir geniş ictimaiyyətin marağına
səbəb oldu.
Xəzər rayon MKS-in direktoru Elmara Məcidova tədbir iştirakçılarını salamlayaraq belə bir layihənin
bütün kitabsevərlər, oxucular və geniş ictimaiyyət üçün çox əhəmiyyətli bir iş olduğunu vurğuladı. O,
qeyd etmişdir ki, təşkil edilmiş bu “açıq kitabxana” oxucuların və bütün vətəndaşların sərbəst şəkildə
kitab mütaliə etməsinə şərait yaradır və oxuculara təqdim edilən kitablar arasında Azərbaycanın tarixi,
ictimai-siyasi həyatı, iqtisadiyyatı, mədəniyyət və incəsənəti, bədii ədəbiyyatına dair yerli və xarici
müəlliflərin Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində kitabları, müxtəlif mövzularda jurnallar, uşaq
ədəbiyyatı geniş yer tutur. Bir sözlə, yeni layihə oxucularla müəlliflərin görüş yerinə çevriləcəyini qeyd
etdi.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihəsinin
və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilova söz verildi və o da öz
növbəsində kitabsevərləri təbrik etdi. Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında danışaraq
bildirdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihəsi
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan milli
azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlanıb.
Çıxışçılar mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı
ekspert rəylərini verən qonaqlar, geniş tamaşaçı kütləsinə multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan
formaları haqqında da geniş məlumatları oxucularla bölüşdülər.
Layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə - Gani Camal da öz çıxışında ədəbiyyat və kitab
haqqında geniş danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Təşkilat adından 20-yə yaxın kitab Mərkəzin kitabxanasına hədiyyə olundu.
Mərasimdə Xəzər rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Vüqar Əliyev, şairə Gülarə Munis,Binə
qəsəbəsində yerləşən 326 saylı tam orta məktəbin müəllim və şagird kollektivi eləcə də kitabxananın
oxucuları iştirak edirdi.
Gənc yazarlardan Nuranə Nur və Gülnar Səma imza günü keçirdilər və bu oxucular tərəfindən maraqla
qarşılandı.
İltimas Semimi, şair Qılman isə öz şeirləri ilə tədbiri daha da rəngarəng etdilər.
Bildirək ki, “Açıq kitabxana” layihəsi çərçivəsində açıq səma altında poeziya gecələri, mütaliə axşamları
qarşıda gələn günləri təşkil olunacaq.

6. İslam dini ziyalılarla dindarları
görüşdürür...
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Dini tolerantlığın innovativ təbliği layihəsi çərçivəsində Bakıdakı dindarlar və ziyalıların görüşləri təşkil
olunub.
#YYSQ-nin Azərbaycan Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən bir hissəsinə
maliyyə dəstəyi verildiyi layihə çərçivəsində tədbirlər silsiləsi davam edir.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunün üzvləri QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği istiqamətindəpaytaxt Bakıda yerləşən tarixi-dini abidələr,
ziyarətgahlar və qəbirstanlıqlara səfər edirlər.
İyunun 6-sı və 11-də YYSQ-nin Məsləhətçilər Şurasının üzvüHaci Savalan təşkilatçılığıyla ziyalı və
dindarlar üçün İftar süfrələri açılmış, hər iki qrup insanların görüşü təşkil edilmişdir.
Məclisləri Hacı Savalan açaraq bu Müqəddəs Ramazan günlıərində ziyalılarımızla dindarların
görüşlərinin səmərəliliyindən bəhs açmış, bu qəbil silsilə görüşlərin təşkilinin vacibliyini bildirmişdir.
Layihə rəhbəri, YYSQ sədri Aydın Xan Əbilov, ekspert yazıçı-tədqiqatçı Hacı Qəni Camalzadə - Gani
Camal, YYSQ-nin dostlarından tanınmış aktyor Hacı Şamil Süleymanlı - ŞamilShamil Suleymanli , şairsənətçi Rəşad Kəsəmənli, - Reshat Kesemenli, tanınmış hüquqşünas Tagı Hüseynov - Tağı Hüseynov,
YYSQ-çi Araz Haso və başqaları məclislərdəki inanclı insanlar, din adamları ilə görüşərək söhbətləşmiş,
ölkəmizdəki dini dözümlülük, eləcə də İlam dininin gözəllikləri haqqında geniş məlumatlar vermiş,
şəkillər çəkmiş, araşdırmalar üçün faktlar toplamışlar.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Ekspert Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də Aydın Xan Əbilov öz çıxışlarında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli
dinibaxışlı, müxtəlif mədəniyyət və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr,
gənclərin daha çox yararlandığı, xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında,
sosial şəbəkələr və elektron kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi
dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən,
yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının
hazırlanması, virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə
çatdırılması, virtual təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların
populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin
dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq
fikrindədir...
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208762734641987.1073742048.11211489
60&type=3

7. Cənub bölgəsinə dini-etnoqrafik səfər:
ziyarətgah - tarixi abidələr
Dini tolerantlığın innovativ təbliği layihəsi çərçivəsində Cənub bölgəsinə dini-etnoqrafik səfər təşkil
olunub.
#YYSQ-nin Azərbaycan Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən bir hissəsinə
maliyyə dəstəyi verildiyi layihə çərçivəsində tədbirlər silsiləsi davam edir.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə sosial şəbəkələrdə dini
tolerantlığın innovativ təbliği istiqamətində ölkəmizin Cənub bölgəsinin iki rayonunda - Lənkəran və
Lerikdə yerləşən tarixi-dini abidələr, ziyarətgahlar və qəbirstanlıqlara səfər edilib. Layihə rəhbəri, YYSQ
sədri Aydın Xan Əbilov, ekspert yazıçı-tədqiqatçı Hacı Qəni Camalzadə, YYSQ Cənub bölgəsi üzrə
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əlaqələndirici Elşən Əhmədov və b. Lənkəran rayonunda yerləşən Şeyx Zahid Türbəsi, Aşağı Nüvədi,
Seyidəkəran, Kiçikbazar, Kənarmeşə, Xolmili məscidlərini, məzarıstanlıqlarını, ziyarətgahlarını, eləcə də
Lerikdəki Babagil türbəsi - iyarətgahını gəzmiş, buradakı inanclı insanlar, din adamları ilə görüşərək
layihə barədə geniş məlumatlar vermiş, şəkillər çəkmiş, araşdırmalar üçün faktlar toplamışlar.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Ekspert Hacı Qəni Camalzadə öz çıxışlarında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli dinibaxışlı, müxtəlif
mədəniyyət və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr, gənclərin daha çox
yararlandığı, xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında, sosial şəbəkələr və
elektron kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dünyanın aparıcı
ənənəvi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici
müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının hazırlanması,
virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması,
virtual təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların
populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin
dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq
fikrindəyik...
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208619528301918.1073742045.11211489
60&type=3
8. Layihələrimiz Avropa İttifaqının beynəlxalq tədbirlərində...
Mayın sonunda YYSQ-çilər “Mədəniyyət və Yaradıcılıq” Şərq Tərəfdaşlığı proqramında iştirak edərək
təşkilatın həyata keçirtdiyi layihələri Avropa İttifaqının beynəlxalq tədbirlərində tanıtdılar...
“Mədəniyyət və Yaradıcılıq” Şərq Tərəfdaşlığı proqramı Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycan və Şərq
Tərəfdaşlığı proqramına daxil olan digər beş ölkənin humanitar, sosial və iqtisadi inkişafı üçün
mədəniyyət və yaradıcılıq sektorlarına dəstək vermək məqsədi ilə başlanmışdır.
YYSQ sədri Aydın Xan Əbilov və eksperti Sayman Aruz da “Mədəniyyət və Yaradıcılıq” Şərq
Tərəfdaşlığı proqramının silsilə tədbirlərində fəal iştirak ediblər.
İlk tədbirdə Böyük Britaniyalı teleaparıcı, rejissor və prodüser Corc Kerri və Azərbaycanın mədəni
siyasət üzrə beynəlxalq eksperti Cahangir Səlimxanov Azərbaycanda və regionun digər ölkələrində
mədəni və kreativ istehsalatın inkişafının ən aktual suallarına cavab verirdilər.
YYSQ-çilər qurumun həyat keçirtdiyi iki layihə haqqında məlumatları iştirakçılara çatdırıblar...
İkinci tədbirdən
MƏDƏNİYYƏT SAHƏSİNDƏ LİDERLİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
“Mədəniyyət və kreativlik” proqramının rəhbəri Tim Uilyams, Maltanın mədəni və kreativ istehsalat
menecmenti üzrə beynəlxalq eksperti Entoni Attard, həmçinin Azərbaycanın mədəni siyasət üzrə
beynəlxalq eksperti Cahangir Səlimxanov Azərbaycanda kreativ istehsalat sahələrində aktual
problemlərin həll edilməsi və liderlik haqqında fikirlərini bölüşdülər.
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Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında məlumatlar verib. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual
layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan
milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər haqqında geniş bilgilər verilib.
Eyni zamanda Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHTlərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai
əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və
ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad:
sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata
keçirməsi haqqında da danışılıb... Silsilə tədbirlər davam edir...
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208635385258332.1073742046.11211489
60&type=3

9. YYSQ kreativ layihəsiylə Milli
Ordunu dəstəklədi
Mayın ortalarında Bakının Xəzər rayonunda - Binə qəsəbəsində “Vətən oğulları biz səninləyik”: yürüşədəbi tədbir keçirildi.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsinin və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan
Əbilov həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində görüşdə məlumat verib ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual
layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan
milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı 30-dan artıq elektron nəşr hazırlanaraq İnternetdə
yayımlanır, sosial şəbəkələrdə tanıdılır. Natiq mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm,
ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı, eyni zamanda multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan
formaları haqqında fikirlərini bölüşüb.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, AYB Güney Azərbaycan şöbəsinin
və Binə Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığıyla keçirilən tədbirdə yaradıcı insanlarla rayon
ictimaiyyəti, məktəb müəllim-şagird kollektivi əvvəlcə əllərində dövlət bayrağı qəsəbənin küçələrində
yürüş etmiş, milli ordunu dəstələyən şüarlarla sakinlərin diqqətinə son vaxtlar ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda qazanılan uğurlu əməliyyatlara yönəldə bildilər. Yürüş zamanı milli-mədəni, hərbivətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi istiqamətində şüarlar səsləndirildi, əsgərlərimizin uğrlu qələbələri
barədə söhbətlər aparıldı, bayraqlar paylanıldı...
Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvləri - YYSQ sədri,www.kitabxana.net - Milli Virtual
Kitabxananın rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov, AYB Güney Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri,
yazıçı-tərcüməçi Sayman Aruz, istedadlı nasir Hacı Qəni Camalzadə, gənc yazar Amid Əlioğlu, eləcə də
Xəzər rayon veteranlar şurasının sədri Nüsrət İbrahimov, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Turğay
Camal, Xəzər rayon Binə qəsəbəsində yerləşən 326 saylı tam orta məktəbinin şagird və müəllim
kollektivi, Binə qəsəbə bələdiyyəsinin əməkdaşları, kitabxanaçılar və digər şəxslər iştirak edirdi.
Musiqili-ədəbi tədbir Azərbaycan dövlət himninin səslənməsi və Vətən uğrunda şəhid olmuşların
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsiylə açıldı. Xəzər rayon MKS-nin direktoru Elmara Məcidova
məclisi açdı, qonaqları və iştirakçıları salamladı.
Xəzər rayon veteranlar şurasının sədri Nüsrət İbrahimov söz alaraq döyüş təəssüratlarını şagirdlərlə
bölüşdü.
Tədbir zamanı Xəzər rayon MKS-nin informasiya-resurs şöbəsinin hazırladığı slayd və video-rolik
nümayiş olundu.
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Azərbaycan Yazışılar Birliyinin üzvləri - YYSQ sədri,www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın
rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov, AYB Güney Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri, yazıçıtərcüməçi Sayman Aruz, istedadlı nasir Hacı Qəni Camalzadə, gənc yazar Amid Əlioğlu geniş çıxış
etdilər. Natiqlər son vaxtlar Qarabağda gedən döyüşlərdə uğur qazandığımızı xüsusi vurğulayaraq
bildirdilər ki, Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin hücum əmrini gözləyirlər ki, silaha sarılıb
torpaqlarımızı azad etsinlər. Qonaqlar Milli Ordumuzun - zabit və əsgərlərimizin qəhrəmanlıqları xüsusi
diqqətə çatdırdılar, eyni zamanda yeni nəslin nümayəndələrinə vətəni sevməyi, dövlət müstəqilliyimizi
qorumağı, işğal olunmuş torpaqları geri qaytarılmasına hər an hazır olmağı tövsiyyə etdilər.
Yazıçı qonaqlar öz kitablarını kitabxanaya və oxuculara hədiyyə etdilər.
Daha sonra 136 saylı tam orta məktəbin şagirdlərinin ifasında “Qarabağ bizimdir”,”Azərbaycan əsgəri”,
”Qalx Ayağa Azərbaycan” şeirləri səsləndirildi.
Yeni nəsil arasında şairlər öz şeirlərini oxudular, ədəbiyyat barədə fikirlərini bölüşdülər. Sonda qonaqlara
təşkilat haqqında məlumatlar həkk olunan nəşrlər hədiyyə edildi, şəkillər çəkildi. Qərara alındı ki, belə
tədbirlər mütəmadi təşkil olunsun.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208337066440548.1073742043.11211489
60&type=3
10. Mədəniyyət və etiqad: sosial
şəbəkədə dini tolerantlıq. Təqdimat
Dini tolerantlığın innovativ təbliği layihəsi çərçivəsində Bakıdakı əngəlli kreativ gənclər ziyalıların
görüşləri təşkil olunub.
#YYSQ-nin Azərbaycan Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən bir hissəsinə
maliyyə dəstəyi verildiyi layihə çərçivəsində tədbirlər silsiləsi davam edir.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunün üzvləri QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği istiqamətində maarifləndirmə aksiyalarını davam etdirir...
İyunun ortalarında Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu Yeni Ramana qəsəbəsi, Qara Qarayev küçəsi 14
ünvanında yerləşən Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində
yaradılan Sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin Peşə Reabilitasiya Mərkəzində maraqlı təqdimat-tanıtım
mərasimi təşkil olunmuşdu. YYSQ-nin həyata keçirtdiyi layihələrin təqdimatları, yeni kitablardan sərgisi,
yazıçılarla görüş və müəllif imzalanması mərasimi, qızğın kreativ müzakirələr, ədəbi-kulturoloji
diskussiya formasında keçirilən tədbirlərdən əvvəl qonaqla Mərkəzin yaradıcı emalatxanalarını gəzmiş,
burada nemayiş olunan sənət əsərləri ilə yaxından tanış olmuş, qurumun rəhbər və pedoqoji kollektivi ilə
ünsiyyət qurmuşlar...
Tədbiri giriş sözüylə Mərkəzin direktoru Rəhilə Həsrətova açdı, qonaqları salaladı, rəhbərlik etdiyi qurum
haqqında geniş mçəlumatları çatdırdı.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihənin rəhbəri, yazçıkulturoloq Aydın Xan Əbilov və layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə, ekspert, yazıçıpublisit Zöhrə Əsgərova, eləcə də YYSQ üzvləri Araz Həsənli, Mirzə İskəndərov, Elşad Şamil ürək
sözlərini kreativ gənclərə çatdırdılar.
Layihə rəhbəri, YYSQ sədri Aydın Xan Əbilov, ekspert yazıçı-tədqiqatçı Hacı Qəni Camalzadə - Gani
Camal, ekspert, yazıçı-publisit Zöhrə Əsgərova və başqaları məclislərdəki kreativ əngəlli insanlar
qarşısında ölkəmizdəki dini dözümlülük, eləcə də İslam dininin gözəllikləri haqqında geniş məlumatlar
vermiş, şəkillər çəkmiş, kitablar bağışlamışlar.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
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Ekspert Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də Aydın Xan Əbilov öz çıxışlarında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli
dinibaxışlı, müxtəlif mədəniyyət və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr,
gənclərin daha çox yararlandığı, xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında,
sosial şəbəkələr və elektron kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi
dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən,
yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının
hazırlanması, virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə
çatdırılması, virtual təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların
populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin
dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq
fikrindədir...
Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihə
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan dinlər və
tolerantlıq mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlandığını açıqlayan ekspertlər inanc, milli-mənəvi
dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı tolerantlığın Azərbaycan formaları
haqqında da geniş məlumatları yaradıcı şəxslərlə bölüşdülər....
Təşkilat adından 300-ə yaxın kitab Mərkəzin kitabxanasına hədiyyə olundu. Qərara alındı ki, mərkəzdə
ədəbiyyat dərnəyi təşkil olunsun və yazarlarla mütəmadi görüşlə, yaradıcılıq emalatxanasında masterklasslar keçirilsin.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208849726176721.1073742053.11211489
60&type=3

11. YYSQ Yasamaldakı məktəbdə dini
tolerantlıqla bağlı təqdimat
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunin 06 oktyabrda keçirdiyi tədbirlərdə - dini tolerantlığa həsr
olunmuş kitablara baxış, multikulturalizmlə bağlı debatlar, layihə təqdimatda ekspertlər, təşkilatın üzvləri,
məktəb müəllimləri və şagirdlər iştirak edirdi.
Bakı şəhərindəki ən iri təhsil ocaqlarından birində - Yasamal rayonu, 286 saylı tam orta ümumtəhsil
məktəbində #YYSQ -nin dini tolerantlıqla bağlı yeni layihəsinin növbəti tanıtım-tədbiri keçirildi.
Bu maraqlı təhsil ocağının müəllim və şagirdləri üçün #YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun
İnternet layihəsi,kitabxana.net, e-kitablar, sosial şəbəkədəki kreativ-intellektual resurslarının təqdimattanıtım mərasimi maraqlı formada təşkil olunmuşdu.
Məktəbin direktoru Samir Mehdizadə yeni alternativ - elektron təhsil, yeni oxu və yazı mədəniyyəti,
internet yazarlığı, e-təhsil, elektron kitabxana kimi çağdaş sahələrə aid təşkil olunan tanıtım tədbirin
məram və məqsədləri haqqında qısaca məlumat verdi, qonaqları, YYSQ-çiləri, ekspertləri iştirakçılara
təqdim etdi.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihənin rəhbəri, yazçıkulturoloq Aydın Xan Əbilov və layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də YYSQ
üzvü Mirzə İskəndərov məktəb kollektivi ilə maraqlı tanıtım-təqdimat mərasimi keçirtdilər: ölkəmizdəki
dini dözümlülük, eləcə də İslam dininin gözəllikləri haqqında geniş məlumatlar verdilər.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Ekspert Hacı Qəni Camalzadə öz çıxışında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli dinibaxışlı, müxtəlif mədəniyyət
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və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr, gənclərin daha çox yararlandığı,
xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri,
eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin
azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının hazırlanması, virtual
resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual
təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması
istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq,
sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq fikrindədir...
İKT eksperti Mirzə İskəndərov öz çıxışında tolerntlıq mövzusunda hazırlanmış e-kitablar haqqında geniş
danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Təşkilat adından məktəbə din və tolerantlıq mövzusuna aid 200 kitab hədiyyə olundu.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihə
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan dinlər və
tolerantlıq mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlandığını açıqlayan ekspertlər inanc, milli-mənəvi
dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı tolerantlığın Azərbaycan formaları
haqqında da geniş məlumatları bölüşdülər...
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209769985502629.1073742069.1
121148960&type=3
12. YYSQ multikulturalizm və dini
tolerantlıqla bağlı layihələrin
tanıtımı
Sentyabrın 25-26-da - Azərbaycanda Konstitusiyayla bağlı Referendum keçirilən gün Yeni Yazarlar və
Sənətçilər Qurumu sıralarəında 60 QHT və KİV, İnternet medai birləşdirən İctimai Nəzarət Koalisiyası,
eləcə də Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi İB, Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi İB Referendum2016 silsiləsindən sonuncu böyük tədbirlərini - Xeyriyyə el şənliyi təşkil etdilər. Bakı şəhəri, Suraxanı
rayonu, Buzovna qəsəbəsində iri pavilyonda təşkil olunmuş məclisdə təqdimatlar, tanıtımlar, minimühazirələr, dəyirmi masa, el şənliyi və əngəlli kreativlərlə yazarların, sənət adamlarının görüşləri
formatlarında keçirilənbu silsilə məclislərdə #YYSQ -nin multikultiralizmlə, eyni zamanda dini
tolerantlıqla bağlı yeni layihələri geniş ictimaiyyətə və gənclərə təqdim edildi.
Geniş ictimaiyyət üçünn #YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun İnternet
layihəsi, kitabxana.net, e-kitablar, sosial şəbəkədəki kreativ-intellektual resurslarının təqdimat-tanıtım
mərasimi maraqlı kreativ-innovativ formalarda təşkil olunmuşdu.
Tədbirdə çıxış edənlər yeni kreativ innovasiyalar, multikulturalizm, kultorologiya, mədəniyyətlərin
mübadiləsi, dini etiqadların dialoqu, sivilizasiyaların yaxınlaşması, e-təhsil, elektron kitabxana kimi
çağdaş sahələrə aid təşkil olunan tanıtım tədbirin məram və məqsədləri haqqında geniş məlumatlar
verildi, YYSQ-çilər, ekspertlər, hazırlanan e-nəşrlər iştirakçılara təqdim olundu.
ARPYQHT Dövlət Dəstəyi Şurası Dini etiqad müxtəlifliyi və tolerantlığa aid maariflənməyə dəstək
verir...
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihənin rəhbəri, yazçıkulturoloq Aydın Xan Əbilov və layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də YYSQ
üzvü Mirzə İskəndərov məktəb kollektivi ilə maraqlı tanıtım-təqdimat mərasimi keçirtdilər: ölkəmizdəki
dini dözümlülük, eləcə də İslam dininin gözəllikləri haqqında geniş məlumatlar verdilər.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Ekspert Hacı Qəni Camalzadə öz çıxışında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli dinibaxışlı, müxtəlif mədəniyyət
və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr, gənclərin daha çox yararlandığı,
xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri,
eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin
azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının hazırlanması, virtual
resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual
təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması
istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq,
sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq fikrindədir...
İKT eksperti Mirzə İskəndərov öz çıxışında tolerntlıq mövzusunda hazırlanmış e-kitablar haqqında geniş
danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Təşkilat adından məktəbə din və tolerantlıq mövzusuna aid 200 kitab hədiyyə olundu.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihə
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan dinlər və
tolerantlıq mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlandığını açıqlayan ekspertlər inanc, milli-mənəvi
dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı tolerantlığın Azərbaycan formaları
haqqında da geniş məlumatları bölüşdülər...
Kulturoloji layihənin bir hissəsini maliyyələşdirib - Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası: http://cssn.gov.az/
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu: http://www.yysq.org/
"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kulturolojiintellektual layihə silsiləsindən olan e-kitablarla buradan tanış olun:
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=175
"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kulturolojiintellektual layihənin rəsmi Feysbuk
səhifəsi: https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/?ref=bookmarks
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun Analitik İnformasiya Bölümü
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209796351201755.1073742070.11211489
60&type=3
13. Sumqayıt: Dünya TV-də
multikulturalizmə dair ikisaatlıq
veriliş
İyun ayında YYSQ sədri, layihə rəhbəri, yazçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov və layihə eksperti, yazıçıpublisit Hacı Qəni Camalzadə ötən həftə Sumqayıtda yayımlanan Dünya TV-inin "Bu sabah" verilişinidə,
ikisaatlıq canlı efirdə qonaq olublar.
Mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı ekspert
rəylərini verən qonaqlar, geniş tamaşaçı kütləsinə multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan formaları
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haqqında da geniş məlumatlar ğtürüblər.
Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında məlumatlar verib. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual
layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan
milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər haqqında geniş bilgilər verilib.
Eyni zamanda Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHTlərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai
əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və
ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad:
sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata
keçirməsi haqqında da danışılıb...

Mənbələr:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208646761902741.1073742047.11211489
60&type=3
Videoların iki hissəsi burada:
https://www.youtube.com/watch?v=FXaNvb0kMb4
https://www.youtube.com/watch?v=ONO3bLjoPNc

14. Gənc liderlərlə yazarların görüşü:
Bütöv Azərbaycan mədəniyyəti
"Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual layihə çərçivəsində
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın əvvəlində keçirdiyi növbəti tədbir - multikultiralizmə
həsr olunmuş layihənin realit-tanıtımı məktəbli liderlərə çatdırmaqla bağlı idi.
Mayın 28-də Azərbaycan Uşaq və Gənclərin Sülh Şəbəkəsi (#AUGSŞ ) ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun (#YYSQ ) birgə təşkilatçılığıyla "Azərbaycan yurdum mənim" devizi altında fəaliyyət
göstərən "Liderlik məktəbi"nin növbəti tədbiri Bütöv Azərbaycan mədəniyyətinə, ıdıbiyyatına,
multikultural sərvətlərinə ədəbiyyatına həsr olunmuşdu. 100-dən artıq şagird və valideynin, eləcə də
blogger və KİV nümayəndələrinin iştirak etdiyi məclisi Azərbaycan Respublikası Ombudsman Aparatının
şöbə müdiri, AUGSŞ rəhbərliyində təmsil olunan Faiq Ağayev açaraq qonaqlara təşkilat barədə məlumat
verdi, Liderlik məktəbi haqqında danışdı. Daha sonra şıxışçı qonaqları məclis iştirakçılarına təqdim etdi.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsinin və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan
Əbilov həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində görüşdə məlumat verib ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihələri çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli
Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan dini tolerantlıq, milli azlıqlar və multikultralizm
mövzusundakı elektron nəşr hazırlanaraq İnternetdə yayımlanır, sosial şəbəkələrdə tanıdılır. Natiq
mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı, eyni zamanda
multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan formaları haqqında fikirlərini bölüşüb.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Güney Azərbaycan ədəbiyyatı bölməsinin sədri, istedadlı yazıçıtərcüməçi Sayman Aruz hər iki tərəfin - Bütöv Azərbaycan ədəbiyyatı mövzüsunda geniş məruzələrlə
çıxış etdi.
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Qonaqların maraqlı çıxışlarından sonra gənc liderlərlə qızğın müzakirələr aparıldı: yazarlar oxucuların,
yaradıcı gənclərin çoxsaylı suallarını cavablandırdılar, özləri ilə gətirdikləri kitabları təşkilatın
kitabxanasına hədiyyə etdilər.
Yeni nəsil arasında şairlər öz şeirlərini oxudular, ədəbiyyat barədə fikirlərini bölüşdülər. Sonda qonaqlara
təşkilat haqqında məlumatlar həkk olunan nəşrlər hədiyyə edildi, şəkillər çəkildi. Qərara alındı ki, belə
tədbirlər mütəmadi təşkil olunsun.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10207877203784269.1073742039.11211489
60&type=3
Layihəsi zamanı hazırlanaraq İnternetdə yerləşdirilən e-kitablar haqqında qısaca məlumatlar:
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=175

Kulturoloji layihənin bir hissəsini maliyyələşdirib - Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası: http://cssn.gov.az/
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu: http://www.yysq.org/
"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kulturolojiintellektual layihə silsiləsindən olan e-kitablarla buradan tanış olun:
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=175
"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kulturolojiintellektual layihənin rəsmi Feysbuk
səhifəsi: https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/?ref=bookmarks
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun Analitik İnformasiya Bölümü

Foto-albomlar:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/photos_albums
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən maliyyələşdirilmiş
"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği"
layihəsi haqqında KİV və İnternetdə gedən materiallar

Şuranın dəstəyilə sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliğinə başlanıldı
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyilə "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği” adlı layihəyə start verib.
Bu barədə təşkilatın sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov qhtxeber.az-a verdiyi məlumatda bildirib.
QHT sədri bildirib ki, layihə çərçivəsində internet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda islam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı
məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif
dillərdəki kitablarının elektron variantları hazırlanacaq: "Bununla yanaşı, onların virtual resurslarda
yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual təqdimatları, esərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması istiqamətində
fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və
mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olunacaq".
QHT sədri qeyd edib ki, ölkədə keçirilən, xaricdə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərdə, eyni zamanda
dünyanın müxtəlif universitetlərinin, milli diaspor mərkəzlərinin, xaricdəki səfirliklərimizin
kitabxanalarında din, İslam elmləri, müsəlman mədəniyyəti, inam və sivilizasiyalar tarixinə aid,
ölkəmizdəki dini dözümlülük həqiqətlərilə bağlı dəyərli kitablara böyük ehtiyac hiss olunsa da, kağız
formada onları tapmaq müşkül olduğundan, eyni zamanda yeni İKT və innovativ təqdimatlara ehtiyac
duyulduğundan, elektron kitablar, multimedik imkanlar, yeni İnternet və kompüter texnikası alətləri,
kreativ informasiya-intellektual məhsullar yaratmağı planlaşdırılır: “Azərbaycanlı nümayəndə heyəti
qlobal tədbirlərdə intellektual-elmi mənbələrə müraciət etmək, xaricilərin öz qələmindən çıxan elmi
araşdırmalarla əcnəbi mütəxəssislərinə, düna ictimaiyyətinə, KİV nümayəndələrinə informasiya savaşında
cavab verməkdən ötrü samballı elektron nəşrlərin müxtəlif dillərdə şəbəkə üçün hazırlanmasına, virtual
resurslarda yerləşdirməklə onların dünya ictimaiyyətinə təqdimatına, sosial şəbəkələrdə e-sərgisinə və
mütəmadi tanıtımına, təbliğinə yardım göstərməyə çalışılacaq. İnternet, eləcə də yaratmış olduğumuz
elektron resurslar və sosial şəbəkələrdəki 20-yə yaxın səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji
araşırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxanaya gələn sorğular
göstərir ki, oxucularımız, xüsusən də xaricdə yaşayan diaspor nümayəndələrimiz, beynəlxalq tədbirlərdə
iştirak edənlər, eləcə də elmi-mədəni, ədəbi-estetik, dini fikrin qabaqcıl nümayəndələri müzakirələr,
debatlar, dinləmələr zamanı elmi müqayisələr aparmaq üçün lazımi ədəbiyyatlar əllərində olmur. Bu
zaman isə nəinki ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin 50milyonluq soydaşlarımız qiyməti baha
olan, tirajı məhdud kağız kitablar deyil, elektron resurslarda, e-kitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş
e-kitablara tələbat duyurlar. Eləcə də oxucular, xarici tədqiqatçılar sosial şəbəkələr, İnternet resursları
vasitəsilə baş verən dini-tarixi, kulturoloji proseslərin arxasındakı intellektual-kreativ cərəyanların
durduğunu yaxından izləyə bilərlər. Kreativ insanlarımız, xüsusən də bölgələrdə yaşayan və dünyaya
səpələnmiş diasporumuzun nümayəndələri üçün kreativ-innovativ, virtual-kulturoloji e-resurslara böyük
ehtiyac var, dünyanın aparıcı ölkələrində bu formata çoxdan keçiblər".
A. Əbilov qeyd edib ki, layihə Azərbaycan vətəndaşları və xaricdə yaşayan soydaşlarımız, din
mövzusundan yazan yerli və xarici müəlliflər, alimlər, ədəbiyyatçılar, gənclər, tələbələr, İnternet
istifadəçiləri, tərcüməçilər, kitabxanaçılar, siyasətşünaslar, münaqişəşünaslar, QHT-çilər, filoloqlar,
estetlər, tədqiqatçılar, bloggerlər, diaspor nümayəndələr, ölkəmizin xaricdəki səfirlik əməkdaşları, diaspor
ictimaiyyətimiz, jurnalistlər, İKT və nəşriyyat işçiləri, təşkilatımızın üzvlərinə ünvanlanıb.
Aysu http://qhtxeber.az/news/a-56503.html

QHT Şurasının dəstəyilə sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliğinə başlanıldı
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Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyilə "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği” adlı layihəyə start verib.
Bu barədə təşkilatın sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov qhtxeber.az-a verdiyi məlumatda bildirib.
QHT sədri bildirib ki, layihə çərçivəsində internet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda islam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı
məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif
dillərdəki kitablarının elektron variantları hazırlanacaq: "Bununla yanaşı, onların virtual resurslarda
yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual təqdimatları, esərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması istiqamətində
fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və
mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olunacaq".
QHT sədri qeyd edib ki, ölkədə keçirilən, xaricdə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərdə, eyni zamanda
dünyanın müxtəlif universitetlərinin, milli diaspor mərkəzlərinin, xaricdəki səfirliklərimizin
kitabxanalarında din, İslam elmləri, müsəlman mədəniyyəti, inam və sivilizasiyalar tarixinə aid,
ölkəmizdəki dini dözümlülük həqiqətlərilə bağlı dəyərli kitablara böyük ehtiyac hiss olunsa da, kağız
formada onları tapmaq müşkül olduğundan, eyni zamanda yeni İKT və innovativ təqdimatlara ehtiyac
duyulduğundan, elektron kitablar, multimedik imkanlar, yeni İnternet və kompüter texnikası alətləri,
kreativ informasiya-intellektual məhsullar yaratmağı planlaşdırılır: “Azərbaycanlı nümayəndə heyəti
qlobal tədbirlərdə intellektual-elmi mənbələrə müraciət etmək, xaricilərin öz qələmindən çıxan elmi
araşdırmalarla əcnəbi mütəxəssislərinə, düna ictimaiyyətinə, KİV nümayəndələrinə informasiya savaşında
cavab verməkdən ötrü samballı elektron nəşrlərin müxtəlif dillərdə şəbəkə üçün hazırlanmasına, virtual
resurslarda yerləşdirməklə onların dünya ictimaiyyətinə təqdimatına, sosial şəbəkələrdə e-sərgisinə və
mütəmadi tanıtımına, təbliğinə yardım göstərməyə çalışılacaq. İnternet, eləcə də yaratmış olduğumuz
elektron resurslar və sosial şəbəkələrdəki 20-yə yaxın səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji
araşırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxanaya gələn sorğular
göstərir ki, oxucularımız, xüsusən də xaricdə yaşayan diaspor nümayəndələrimiz, beynəlxalq tədbirlərdə
iştirak edənlər, eləcə də elmi-mədəni, ədəbi-estetik, dini fikrin qabaqcıl nümayəndələri müzakirələr,
debatlar, dinləmələr zamanı elmi müqayisələr aparmaq üçün lazımi ədəbiyyatlar əllərində olmur. Bu
zaman isə nəinki ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin 50milyonluq soydaşlarımız qiyməti baha
olan, tirajı məhdud kağız kitablar deyil, elektron resurslarda, e-kitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş
e-kitablara tələbat duyurlar. Eləcə də oxucular, xarici tədqiqatçılar sosial şəbəkələr, İnternet resursları
vasitəsilə baş verən dini-tarixi, kulturoloji proseslərin arxasındakı intellektual-kreativ cərəyanların
durduğunu yaxından izləyə bilərlər. Kreativ insanlarımız, xüsusən də bölgələrdə yaşayan və dünyaya
səpələnmiş diasporumuzun nümayəndələri üçün kreativ-innovativ, virtual-kulturoloji e-resurslara böyük
ehtiyac var, dünyanın aparıcı ölkələrində bu formata çoxdan keçiblər".
A. Əbilov qeyd edib ki, layihə Azərbaycan vətəndaşları və xaricdə yaşayan soydaşlarımız, din
mövzusundan yazan yerli və xarici müəlliflər, alimlər, ədəbiyyatçılar, gənclər, tələbələr, İnternet
istifadəçiləri, tərcüməçilər, kitabxanaçılar, siyasətşünaslar, münaqişəşünaslar, QHT-çilər, filoloqlar,
estetlər, tədqiqatçılar, bloggerlər, diaspor nümayəndələr, ölkəmizin xaricdəki səfirlik əməkdaşları, diaspor
ictimaiyyətimiz, jurnalistlər, İKT və nəşriyyat işçiləri, təşkilatımızın üzvlərinə ünvanlanıb.

https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/posts/10208371058730334

Şuranın dəstəyilə sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliğinə başlanıldı
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyilə "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği” adlı layihəyə start verib.
Bu barədə təşkilatın sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov qhtxeber.az-a verdiyi məlumatda bildirib.
QHT sədri bildirib ki, layihə çərçivəsində internet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda islam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı
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məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif
dillərdəki kitablarının elektron variantları hazırlanacaq: "Bununla yanaşı, onların virtual resurslarda
yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual təqdimatları, esərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması istiqamətində
fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və
mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olunacaq".
QHT sədri qeyd edib ki, ölkədə keçirilən, xaricdə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərdə, eyni zamanda
dünyanın müxtəlif universitetlərinin, milli diaspor mərkəzlərinin, xaricdəki səfirliklərimizin
kitabxanalarında din, İslam elmləri, müsəlman mədəniyyəti, inam və sivilizasiyalar tarixinə aid,
ölkəmizdəki dini dözümlülük həqiqətlərilə bağlı dəyərli kitablara böyük ehtiyac hiss olunsa da, kağız
formada onları tapmaq müşkül olduğundan, eyni zamanda yeni İKT və innovativ təqdimatlara ehtiyac
duyulduğundan, elektron kitablar, multimedik imkanlar, yeni İnternet və kompüter texnikası alətləri,
kreativ informasiya-intellektual məhsullar yaratmağı planlaşdırılır: “Azərbaycanlı nümayəndə heyəti
qlobal tədbirlərdə intellektual-elmi mənbələrə müraciət etmək, xaricilərin öz qələmindən çıxan elmi
araşdırmalarla əcnəbi mütəxəssislərinə, düna ictimaiyyətinə, KİV nümayəndələrinə informasiya savaşında
cavab verməkdən ötrü samballı elektron nəşrlərin müxtəlif dillərdə şəbəkə üçün hazırlanmasına, virtual
resurslarda yerləşdirməklə onların dünya ictimaiyyətinə təqdimatına, sosial şəbəkələrdə e-sərgisinə və
mütəmadi tanıtımına, təbliğinə yardım göstərməyə çalışılacaq. İnternet, eləcə də yaratmış olduğumuz
elektron resurslar və sosial şəbəkələrdəki 20-yə yaxın səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji
araşırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxanaya gələn sorğular
göstərir ki, oxucularımız, xüsusən də xaricdə yaşayan diaspor nümayəndələrimiz, beynəlxalq tədbirlərdə
iştirak edənlər, eləcə də elmi-mədəni, ədəbi-estetik, dini fikrin qabaqcıl nümayəndələri müzakirələr,
debatlar, dinləmələr zamanı elmi müqayisələr aparmaq üçün lazımi ədəbiyyatlar əllərində olmur. Bu
zaman isə nəinki ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin 50milyonluq soydaşlarımız qiyməti baha
olan, tirajı məhdud kağız kitablar deyil, elektron resurslarda, e-kitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş
e-kitablara tələbat duyurlar. Eləcə də oxucular, xarici tədqiqatçılar sosial şəbəkələr, İnternet resursları
vasitəsilə baş verən dini-tarixi, kulturoloji proseslərin arxasındakı intellektual-kreativ cərəyanların
durduğunu yaxından izləyə bilərlər. Kreativ insanlarımız, xüsusən də bölgələrdə yaşayan və dünyaya
səpələnmiş diasporumuzun nümayəndələri üçün kreativ-innovativ, virtual-kulturoloji e-resurslara böyük
ehtiyac var, dünyanın aparıcı ölkələrində bu formata çoxdan keçiblər".
A. Əbilov qeyd edib ki, layihə Azərbaycan vətəndaşları və xaricdə yaşayan soydaşlarımız, din
mövzusundan yazan yerli və xarici müəlliflər, alimlər, ədəbiyyatçılar, gənclər, tələbələr, İnternet
istifadəçiləri, tərcüməçilər, kitabxanaçılar, siyasətşünaslar, münaqişəşünaslar, QHT-çilər, filoloqlar,
estetlər, tədqiqatçılar, bloggerlər, diaspor nümayəndələr, ölkəmizin xaricdəki səfirlik əməkdaşları, diaspor
ictimaiyyətimiz, jurnalistlər, İKT və nəşriyyat işçiləri, təşkilatımızın üzvlərinə ünvanlanıb.

https://www.facebook.com/groups/kitabxana/permalink/10154105872401182/

Şuranın dəstəyilə sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliğinə başlanıldı
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyilə "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği” adlı layihəyə start verib.
Bu barədə təşkilatın sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov qhtxeber.az-a verdiyi məlumatda bildirib.
QHT sədri bildirib ki, layihə çərçivəsində internet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda islam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı
məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif
dillərdəki kitablarının elektron variantları hazırlanacaq: "Bununla yanaşı, onların virtual resurslarda
yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual təqdimatları, esərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması istiqamətində
fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və
mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olunacaq".
QHT sədri qeyd edib ki, ölkədə keçirilən, xaricdə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərdə, eyni zamanda
dünyanın müxtəlif universitetlərinin, milli diaspor mərkəzlərinin, xaricdəki səfirliklərimizin
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kitabxanalarında din, İslam elmləri, müsəlman mədəniyyəti, inam və sivilizasiyalar tarixinə aid,
ölkəmizdəki dini dözümlülük həqiqətlərilə bağlı dəyərli kitablara böyük ehtiyac hiss olunsa da, kağız
formada onları tapmaq müşkül olduğundan, eyni zamanda yeni İKT və innovativ təqdimatlara ehtiyac
duyulduğundan, elektron kitablar, multimedik imkanlar, yeni İnternet və kompüter texnikası alətləri,
kreativ informasiya-intellektual məhsullar yaratmağı planlaşdırılır: “Azərbaycanlı nümayəndə heyəti
qlobal tədbirlərdə intellektual-elmi mənbələrə müraciət etmək, xaricilərin öz qələmindən çıxan elmi
araşdırmalarla əcnəbi mütəxəssislərinə, düna ictimaiyyətinə, KİV nümayəndələrinə informasiya savaşında
cavab verməkdən ötrü samballı elektron nəşrlərin müxtəlif dillərdə şəbəkə üçün hazırlanmasına, virtual
resurslarda yerləşdirməklə onların dünya ictimaiyyətinə təqdimatına, sosial şəbəkələrdə e-sərgisinə və
mütəmadi tanıtımına, təbliğinə yardım göstərməyə çalışılacaq. İnternet, eləcə də yaratmış olduğumuz
elektron resurslar və sosial şəbəkələrdəki 20-yə yaxın səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji
araşırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxanaya gələn sorğular
göstərir ki, oxucularımız, xüsusən də xaricdə yaşayan diaspor nümayəndələrimiz, beynəlxalq tədbirlərdə
iştirak edənlər, eləcə də elmi-mədəni, ədəbi-estetik, dini fikrin qabaqcıl nümayəndələri müzakirələr,
debatlar, dinləmələr zamanı elmi müqayisələr aparmaq üçün lazımi ədəbiyyatlar əllərində olmur. Bu
zaman isə nəinki ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin 50milyonluq soydaşlarımız qiyməti baha
olan, tirajı məhdud kağız kitablar deyil, elektron resurslarda, e-kitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş
e-kitablara tələbat duyurlar. Eləcə də oxucular, xarici tədqiqatçılar sosial şəbəkələr, İnternet resursları
vasitəsilə baş verən dini-tarixi, kulturoloji proseslərin arxasındakı intellektual-kreativ cərəyanların
durduğunu yaxından izləyə bilərlər. Kreativ insanlarımız, xüsusən də bölgələrdə yaşayan və dünyaya
səpələnmiş diasporumuzun nümayəndələri üçün kreativ-innovativ, virtual-kulturoloji e-resurslara böyük
ehtiyac var, dünyanın aparıcı ölkələrində bu formata çoxdan keçiblər".
A. Əbilov qeyd edib ki, layihə Azərbaycan vətəndaşları və xaricdə yaşayan soydaşlarımız, din
mövzusundan yazan yerli və xarici müəlliflər, alimlər, ədəbiyyatçılar, gənclər, tələbələr, İnternet
istifadəçiləri, tərcüməçilər, kitabxanaçılar, siyasətşünaslar, münaqişəşünaslar, QHT-çilər, filoloqlar,
estetlər, tədqiqatçılar, bloggerlər, diaspor nümayəndələr, ölkəmizin xaricdəki səfirlik əməkdaşları, diaspor
ictimaiyyətimiz, jurnalistlər, İKT və nəşriyyat işçiləri, təşkilatımızın üzvlərinə ünvanlanıb.

https://www.facebook.com/YYSQAX/posts/979289572147687

Şuranın dəstəyilə sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliğinə başlanıldı
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyilə "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği” adlı layihəyə start verib.
Bu barədə təşkilatın sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov qhtxeber.az-a verdiyi məlumatda bildirib.
QHT sədri bildirib ki, layihə çərçivəsində internet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda islam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı
məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif
dillərdəki kitablarının elektron variantları hazırlanacaq: "Bununla yanaşı, onların virtual resurslarda
yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual təqdimatları, esərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması istiqamətində
fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və
mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olunacaq".
QHT sədri qeyd edib ki, ölkədə keçirilən, xaricdə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərdə, eyni zamanda
dünyanın müxtəlif universitetlərinin, milli diaspor mərkəzlərinin, xaricdəki səfirliklərimizin
kitabxanalarında din, İslam elmləri, müsəlman mədəniyyəti, inam və sivilizasiyalar tarixinə aid,
ölkəmizdəki dini dözümlülük həqiqətlərilə bağlı dəyərli kitablara böyük ehtiyac hiss olunsa da, kağız
formada onları tapmaq müşkül olduğundan, eyni zamanda yeni İKT və innovativ təqdimatlara ehtiyac
duyulduğundan, elektron kitablar, multimedik imkanlar, yeni İnternet və kompüter texnikası alətləri,
kreativ informasiya-intellektual məhsullar yaratmağı planlaşdırılır: “Azərbaycanlı nümayəndə heyəti
qlobal tədbirlərdə intellektual-elmi mənbələrə müraciət etmək, xaricilərin öz qələmindən çıxan elmi
araşdırmalarla əcnəbi mütəxəssislərinə, düna ictimaiyyətinə, KİV nümayəndələrinə informasiya savaşında
cavab verməkdən ötrü samballı elektron nəşrlərin müxtəlif dillərdə şəbəkə üçün hazırlanmasına, virtual
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resurslarda yerləşdirməklə onların dünya ictimaiyyətinə təqdimatına, sosial şəbəkələrdə e-sərgisinə və
mütəmadi tanıtımına, təbliğinə yardım göstərməyə çalışılacaq. İnternet, eləcə də yaratmış olduğumuz
elektron resurslar və sosial şəbəkələrdəki 20-yə yaxın səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji
araşırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxanaya gələn sorğular
göstərir ki, oxucularımız, xüsusən də xaricdə yaşayan diaspor nümayəndələrimiz, beynəlxalq tədbirlərdə
iştirak edənlər, eləcə də elmi-mədəni, ədəbi-estetik, dini fikrin qabaqcıl nümayəndələri müzakirələr,
debatlar, dinləmələr zamanı elmi müqayisələr aparmaq üçün lazımi ədəbiyyatlar əllərində olmur. Bu
zaman isə nəinki ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin 50milyonluq soydaşlarımız qiyməti baha
olan, tirajı məhdud kağız kitablar deyil, elektron resurslarda, e-kitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş
e-kitablara tələbat duyurlar. Eləcə də oxucular, xarici tədqiqatçılar sosial şəbəkələr, İnternet resursları
vasitəsilə baş verən dini-tarixi, kulturoloji proseslərin arxasındakı intellektual-kreativ cərəyanların
durduğunu yaxından izləyə bilərlər. Kreativ insanlarımız, xüsusən də bölgələrdə yaşayan və dünyaya
səpələnmiş diasporumuzun nümayəndələri üçün kreativ-innovativ, virtual-kulturoloji e-resurslara böyük
ehtiyac var, dünyanın aparıcı ölkələrində bu formata çoxdan keçiblər".
A. Əbilov qeyd edib ki, layihə Azərbaycan vətəndaşları və xaricdə yaşayan soydaşlarımız, din
mövzusundan yazan yerli və xarici müəlliflər, alimlər, ədəbiyyatçılar, gənclər, tələbələr, İnternet
istifadəçiləri, tərcüməçilər, kitabxanaçılar, siyasətşünaslar, münaqişəşünaslar, QHT-çilər, filoloqlar,
estetlər, tədqiqatçılar, bloggerlər, diaspor nümayəndələr, ölkəmizin xaricdəki səfirlik əməkdaşları, diaspor
ictimaiyyətimiz, jurnalistlər, İKT və nəşriyyat işçiləri, təşkilatımızın üzvlərinə ünvanlanıb.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1260697303945171&id=591323624215879
Şuranın dəstəyilə sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliğinə başlanıldı
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyilə "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği” adlı layihəyə start verib.
Bu barədə təşkilatın sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov qhtxeber.az-a verdiyi məlumatda bildirib.
QHT sədri bildirib ki, layihə çərçivəsində internet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda islam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı
məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif
dillərdəki kitablarının elektron variantları hazırlanacaq: "Bununla yanaşı, onların virtual resurslarda
yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual təqdimatları, esərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması istiqamətində
fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və
mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olunacaq".
QHT sədri qeyd edib ki, ölkədə keçirilən, xaricdə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərdə, eyni zamanda
dünyanın müxtəlif universitetlərinin, milli diaspor mərkəzlərinin, xaricdəki səfirliklərimizin
kitabxanalarında din, İslam elmləri, müsəlman mədəniyyəti, inam və sivilizasiyalar tarixinə aid,
ölkəmizdəki dini dözümlülük həqiqətlərilə bağlı dəyərli kitablara böyük ehtiyac hiss olunsa da, kağız
formada onları tapmaq müşkül olduğundan, eyni zamanda yeni İKT və innovativ təqdimatlara ehtiyac
duyulduğundan, elektron kitablar, multimedik imkanlar, yeni İnternet və kompüter texnikası alətləri,
kreativ informasiya-intellektual məhsullar yaratmağı planlaşdırılır: “Azərbaycanlı nümayəndə heyəti
qlobal tədbirlərdə intellektual-elmi mənbələrə müraciət etmək, xaricilərin öz qələmindən çıxan elmi
araşdırmalarla əcnəbi mütəxəssislərinə, düna ictimaiyyətinə, KİV nümayəndələrinə informasiya savaşında
cavab verməkdən ötrü samballı elektron nəşrlərin müxtəlif dillərdə şəbəkə üçün hazırlanmasına, virtual
resurslarda yerləşdirməklə onların dünya ictimaiyyətinə təqdimatına, sosial şəbəkələrdə e-sərgisinə və
mütəmadi tanıtımına, təbliğinə yardım göstərməyə çalışılacaq. İnternet, eləcə də yaratmış olduğumuz
elektron resurslar və sosial şəbəkələrdəki 20-yə yaxın səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji
araşırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxanaya gələn sorğular
göstərir ki, oxucularımız, xüsusən də xaricdə yaşayan diaspor nümayəndələrimiz, beynəlxalq tədbirlərdə
iştirak edənlər, eləcə də elmi-mədəni, ədəbi-estetik, dini fikrin qabaqcıl nümayəndələri müzakirələr,
debatlar, dinləmələr zamanı elmi müqayisələr aparmaq üçün lazımi ədəbiyyatlar əllərində olmur. Bu
zaman isə nəinki ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin 50milyonluq soydaşlarımız qiyməti baha
olan, tirajı məhdud kağız kitablar deyil, elektron resurslarda, e-kitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş
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e-kitablara tələbat duyurlar. Eləcə də oxucular, xarici tədqiqatçılar sosial şəbəkələr, İnternet resursları
vasitəsilə baş verən dini-tarixi, kulturoloji proseslərin arxasındakı intellektual-kreativ cərəyanların
durduğunu yaxından izləyə bilərlər. Kreativ insanlarımız, xüsusən də bölgələrdə yaşayan və dünyaya
səpələnmiş diasporumuzun nümayəndələri üçün kreativ-innovativ, virtual-kulturoloji e-resurslara böyük
ehtiyac var, dünyanın aparıcı ölkələrində bu formata çoxdan keçiblər".
A. Əbilov qeyd edib ki, layihə Azərbaycan vətəndaşları və xaricdə yaşayan soydaşlarımız, din
mövzusundan yazan yerli və xarici müəlliflər, alimlər, ədəbiyyatçılar, gənclər, tələbələr, İnternet
istifadəçiləri, tərcüməçilər, kitabxanaçılar, siyasətşünaslar, münaqişəşünaslar, QHT-çilər, filoloqlar,
estetlər, tədqiqatçılar, bloggerlər, diaspor nümayəndələr, ölkəmizin xaricdəki səfirlik əməkdaşları, diaspor
ictimaiyyətimiz, jurnalistlər, İKT və nəşriyyat işçiləri, təşkilatımızın üzvlərinə ünvanlanıb.

https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/permalink/1128351350537709/

Dini tolerantlığın innovativ təbliği
#YYSQ-nin QHT Şurasının maliyyə dəstəyi verdiyi layihə barədə açıqlama
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xəttilə sosial şəbəkələrdə dini
tolerantlığın innovativ təbliğinə başdı: geniş açıqlama... Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci maliyyə
müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini bu günlərdə həyata keçirməyə başlayıb. Bununla əlaqədar YYSQ KİV üçün
aşağıdakı məzmunda geniş açıqlama verir.
PRESS-RELİZ
Sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliğinə başlandı
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət
Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ “İctimai əhəmiyyət kəsb
edən müxtəlif məsələlərlə bağlı maarifləndirmə” bölümü üzrə, “Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı
mübarizə sahəsində maarifləndirmə” istiqamətində “Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə
dini tolerantlığın innovativ təbliği” layihəsini bu günlərdə həyata keçirməyə başlayıb. Bununla əlaqədar
YYSQ KİV üçün aşağıdakı məzmunda geniş açıqlama verir.
XXI əsrdə fərqli dinibaxışlı, müxtəlif mədəniyyət və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar,
yeniyetmələr, gənclərin daha çox yararlandığı, xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet
resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm,
atəşpərəstlik kimi dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında
həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının
elektron variantlarının hazırlanması, virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların
geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi
ədəbiyyatların populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları
ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına
yardımçı olmaq fikrindəyik.
Milli İnternet resurslarında, elektron kitabxana və sosial şəbəkələrdə din və inam sahələri barədə
həqiqətləri əks etdirən, dünyanın tanınmış qələm sahibləri – yazıçı və alimlərin, publisist və siyasətçilərin,
araşdırmaçı və blogerlərin ənənəvi dinlərə aid müxtəlif aparıcı dillərdə işıq üzü görmüş kitablarının
elektron variantları çox azdır. Parəkəndə halda İnternetdə yerləşdirilən, yaxud elektron – rəqəmsal halda
az olan bu cür intellektual-kulturoloji, ictimai-dini, tarixi-kreativ materialların toplanaraq bir elektron
resursda cəmlənməsi, onlardan ibarət e-kitab sərgisinin təşkili və İnternetdə, sosial şəbəkələrdə dinin bir
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sivilizasiya texnologiyası, inanc tarixi, insanları birləşdirən ruhi-ilahi dəyərlər toplusu kimi təbliğ
olunmasına böyük ehtiyac var.
Ölkədə keçirilən, xaricdə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərdə, eyni zamanda dünyanın müxtəlif
universitetlərinin, milli disapora mərkəzlərinin, xaricdəki səfirliklərimizin kitabxanalarında Azərbaycanın
dini tolerantlıq mərkəzi, müxtəlif sivilizasiyasların dinc mövcud olduğu məkan kimi tanıdılması ilə bağlı
dəyərli kitablara, elektron nəşrlərə böyük ehtiyac hiss edilir. Azərbaycanlı nümayəndə heyəti qlobal
tədbirlərdə intellektual-elmi mənbələrə müraciət etmək, xaricilərin öz qələmindən çıxan elmi
araşdırmalarla əcnəbi mütəxəssislərinə, düna ictimaiyyətə, KİV nümayəndələrinə informasiya
yarışmasında cavab verməkdən ötrü samballı elektron nəşrlərin müxtəlif dillərdə şəbəkə üçün
hazırlanmasına, virtual resurslarda yerləşdirməklə dünya ictimaiyyətinə təqdimatına, sosial şəbəkələrdə esərgisinə və mütəmadi tanıtımına, təbliğinə böyük tələbat var. Ənənənəvi dini bilgilərlə bağlı elmiintellektual nəşrlərin azlığını aradan qaldırmaq üçün dünyanın və Azərbaycanın tanınmış ilahiyyatçıları,
alimləri və yazarlarının əsərlərindən ibarət elektron kitabxananın hazırlanması həm də yuxarıda sadalanan
istiqamətdəki boşluqları qismən də olsa doldurmağa yönəlib.
Son illərdəki din pərdəsi altında Şərqdə baş verən müxtəlif təxribatlara qaşı intellektual-innovativ
mübarizə aparmaqdan, həmçinin, dünyada baş qaldıran İslamafobiyaya cavab verməkdən ötrü İnternetdə
yerli və xarici müəlliflərin dəyərli əsərləri barədə geniş məlumatların yayılması, dini mövzuda elmi
əsərlər və məqalələrdən ibarət e- topluların rəqəmsal nəşrə hazırlanması və elektron kitabxanada, sosial
şəbəkələrdə yayımını təşkil etmək, sosial şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyəti gücləndirmək vacibdir ki,
vətəndaşlarımız, o cümlədən gənclərimiz xaricdən gələn ziyanlı təsirlərə düşməsin, müxtəlif təriqətlərə
maraq göstərməsinlər. Dünyanın aparıcı dinlərinin oxşar cəhətlərini qabartmaqla dinlərin
sivilizasiyalararası vasitə kimi təbliği üçün İnternet resurslarının və sosial şəbəkələrin rolu çox böyükdür.
Bu layihə sözügedən sahədə boşluqları doldurmaq məqsədi ilə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Dünyanın
müxtəlif ölkələrində yaşayan müəlliflərin aparıcı dillərdə hazırlanacaq e-nəşrləri, elektron kitablari və
elektron mini-kitabxana resursunu İnternetdə yerləşdirilməklə, eləcə də sosial şəbəkələrdə bu barədə
geniş məlumatlar yaymaqla zəngin dini-elmi, ədəbi-mədəni dəyərlərimizin ölkədaxili və dünyada
tanıdılmasına, virtual təbliğinə xidmət etməyi nəzərdə tutmuşuq.
Bu intellektual-innovativ layihənin əsas məqsədi respublikamızın və dünyanın tanınmış qələm sahibləri –
ilahyyatçıları, din xadimləri, ruhaniləri, teoloqları, ictimai-mədəni xadimləri, yazıçı və alimlərin, publisist
və siyasətçilərin, araşdırmaçı və blogerlərin müxtəlif dillərdə işıq üzü görmüş, İslam, xristianlıq,
yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı
məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif
dillərdəki kitablarının elektron variantlarının hazırlanması, virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial
şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə
də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlərin
dəstəklənməsidir. Din və tolerantlıq mövzusuna həsr olunmuş əsərlərinin, kitablarının elektron variantları
hazırlayıb İnternetdə - elektron kitabxanadakı xüsusi resursda yerləşdirmək, mini-elektron kitabxana
bölümünü yaratmaq, sosial şəbəkələrdə təbliğ etmək üçün fəaliyyətlərin həyata keçirməkdən əsas məqsəd
insanlarda dinin müxtəlif millətləri, inanc sahiblərini ayırmaq deyil, birləşdirici tərəflərini, dözümlülük
cəhətlərini təbliğ etməkdir. İnternetdə, yaxud elektron – rəqəmsal halda sayı məhdud olan bu cür
intellektual-kulturoloji, ictimai-siyasi, tarixi-kreativ materialların toplanması, bəzilərini tərcümə edərək
rəqəmsal formada nəşrə hazırlanması, bir elektron resursda cəmlənməsi, onlardan ibarət e-kitab sərgisinin
təşkili və İnternetdə, sosial şəbəkələrdə təbliğ olunması əsas vəzifələrdən biridir.
Ölkədə keçirilən, xaricdə təşkil olunan beynəlxalq tədbirlərdə, eyni zamanda dünyanın müxtəlif
universitetlərinin, milli diaspor mərkəzlərinin, xaricdəki səfirliklərimizin kitabxanalarında din, İslam
elmləri, müsəlman mədəniyyəti, inam və sivilizasiyalar tarixinə aid, ölkəmizdəki dini dözümlülük
həqiqətlərilə bağlı dəyərli kitablara böyük ehtiyac hiss olunsa da, kağız formada onları tapmaq müşkül
olduğundan, eyni zamanda yeni İKT və innovativ təqdimatlara ehtiyac duyulduğundan, elektoron
kitablar, multimedik imkanlar, yeni İnternet və kompyüter texnikası alətləri, kreativ informasiyaintellektual məhsullar yaratmağı planlaşdırılır. Azərbaycanlı nümayəndə heyəti qlobal tədbirlərdə
intellektual-elmi mənbələrə müraciət etmək, xaricilərin öz qələmindən çıxan elmi araşdırmalarla əcnəbi
mütəxəssislərinə, düna ictimaiyyətə, KİV nümayəndələrinə informasiya savaşında cavab verməkdən ötrü
samballı elektron nəşrlərin müxtəlif dillərdə şəbəkə üçün hazırlanmasına, virtual resurslarda
yerləşdirməklə onların dünya ictimaiyyətinə təqdimatına, sosial şəbəkələrdə e-sərgisinə və mütəmadi
tanıtımına, təbliğinə yardım göstərməyə çalışılacaq. İnternet, eləcə də yaratmış olduğumuz elektron
resurslar və sosial şəbəkələrdəki 20-yə yaxın səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji araşırmalar zamanı,
eləcə də www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxanaya gələn sorğular göstərir ki,
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oxucularımız, xüsusən də xaricdə yaşayan diaspor nümayəndələrimiz, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak
edənlər, eləcə də elmi-mədəni, ədəbi-estetik, dini fikrin qabaqcıl nümayəndələri müzakirələr, debatlar,
dinləmələr zamanı elmi müqayisələr aparmaq üçün lazımi ədəbiyyatlar əllərində olmur. Bu zaman isə
nəinki ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin 50 milyonluq soydaşlarımız qiyməti baha olan, tirajı
məhdud kağız kitablar deyil, elektron resurslarda, e-kitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş e-kitablara
tələbat duyurlar. Eləcə də oxucular, xarici tədqiqatçılar sosial şəbəkələr, İnternet resursları vasitəsilə baş
verən dini-tarixi, kulturoloji proseslərin arxasındakı intellektual-kreativ cərəyanların durduğunu yaxından
izləyə bilərlər. Kreativ insanlarımız, xüsusən də bölgələrdə yaşayan və dünyaya səpələnmiş
diasporumuzun nümayəndələri üçün kreativ-innovativ, virtual-kulturoloji e-resurslara böyük ehtiyac var,
dünyanın aparıcı ölkələrində bu formata çoxdan keçiblər.
Layihəmiz Azərbaycan vətəndaşları və xaricdə yaşayan soydaşlarımız, din mövzusundan yazan yerli və
xarici müəlliflər, alimlər, ədəbiyyatçılar, gənclər, tələbələr, İnternet istifadəçiləri, tərcüməçilər,
kitabxanaçılar, siyasətşünaslar, münaqişəşünaslar, QHT-çilər, filoloqlar, estetlər, tədqiqatçılar, blogerlər,
diaspor nümayəndələr, ölkəmizin xaricdəki səfirlik əməkdaşları, diaspor ictimaiyyətimiz, jurnalistlər, İKT
və nəşriyyat işçiləri, təşkilatımızın üzvlərinə ünvanlanıb.
Azərbaycada, Bakı şəhərində, eləcə də yazılı və elektron KİV, İnternet və sosial şəbəkələr, elektron
kitabxanalar vasitəsilə həyata keçiriləcək layihəmizdə aşağıdakı işlər həyata keçiriləcək:
1. Könüllülərin seçilməsi, texniki-yaradıcılıq problemlərin həlli, peşəkar mütəxəssis, müəlliflərlə
əlaqələrin yaradılması.
2. Respublikamızın və dünyanın tanınmış ilahyyatçılarının, ictimai-mədəni xadimlərinin, yazıçılarının,
araşdırmaçılarının və blogerlərinin yazdıqları, dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri haqqında kitablarının
seçilməsi, redaktə, tərcümə və e-nəşrə hazırlanması, həmçinin bu sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların
populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlər.
3. Dini tolerantlıq mövzusundakı kitablarının elektron variantlarının İnternetdə - xüsusi elektron resursda
yerləşdirilməsi, insanlarda dinin müxtəlif millətləri, inanc sahiblərini ayırmaq deyil, birləşdirici
tərəflərini, dözümlülük cəhətlərini təbliğ etmək. Bu cür intellektual-kulturoloji, ictimai-siyasi, tarixikreativ materialların toplanması, bəzilərini tərcüməsi, rəqəmsal formada nəşrə hazırlanması, e-kitab
sərgisinin təşkil olunması.
4. E-kitabxanadakı xüsusi resursun, yeni bölümünü yaradılması. E-kitablar aşağıdakı dillərdə olacaq:
Azərbaycan, rus, ingilis, türk və b. Hazırlanan materialların İnternetdə yerləşdirilməsi üçün kitabxana.net
portalının və milli şəbəkə proqramlarının yeni səhifələrlə zənginləşdirilməsi.
5. E-kitabların virtual sərgisinin təşkili: sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Feysbukda ayrıca bir səhifədə
layihədə görülən işlərin tanıtımı və təbliğini keçirmək. Sosial şəbəkələrdə tolerantlıqla bağlı e-kitabların
təbliği üçün müxtəlif fəaliyyətlərin qurulması. Yeni resursun, silsilə e-kitabların hazırlanması, İnternetdə
yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələrdə təbliği və genişləndirilməsinin davamı.
6. İctimaiyyət, gənclər və tələbələr arasında, müxtəlif qurumlarda real tanıtım tədbirlərinin təşkili. Enəşrlərin şəbəkə təqdimatını davam etdirilməsi, sosial şəbəkələrdə ardıcıl real və virtual tanıtım
mərasimlərini aparılması.
7. KİV-də, TV və radiolarda, İnternetdə təbliğat işlərinin, PR aksiyalarının təşkili, Feysbukda layihədə
görülən işlərin, eləcə də başqa sosial şəbəkələrdə e-kitabların yayılması üçün kreativ-innovativ
fəaliyyətlərin qurulması.
8. Layihənin sonrakı mərhələsinin hazırlanması, monitorinqini və nəticələrini qiymətləndirilməsi.
Beşaylıq bu layihənin icrası zamanı respublikamızda yaşayan, eləcə də xaricdə yaşayan diaspor
nümayəndələrimiz, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edənlər, eləcə də dini-ictimai, elmi-mədəni, ədəbiestetik fikrinin qabaqcıl nümayəndələri müzakirələr, debatlar, dinləmələr – elmi-mənəvi müqayisələr
zamanı lazımi nəticələr, tarixi-elmi mənbələr, intellektual vəsaitlər, həmçinin yerli və xarici müəlliflərin
kitabları hazır formada, hər vaxt onlayn və oflayn halda, bir İnternet şəbəkə resursunda, müraciət
edilməsi mümkün olan variantda hazırlanacaq. Müxtlif tədbirlərdə iştirak edən soydaşlarımız, diaspor
nümayəndələri, səfirlik əməkdaşları, eləcə də nəinki ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin 55
milyonluq soydaşlarımız qiyməti baha olan, tirajı məhdud kağız kitablar deyil, elektron resurslarda, ekitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş e-kitablar formasında kreativ silahla təmin olunacaqlar.
Dindarlar, gənclər, yeniyetmələr, sosial şəbəkə istifadəçiləri, oxucular, xarici tədqiqatçılar sosial
şəbəkələr, İnternet resursları vasitəsilə ölkəmizdəki dini tolerantlığı, sivilizasiyaların yanaşı yaşadığı
məkanda baş verən tarixi-ictimai, mədəni-dini, kulturoloji-sosial proseslərin arxasındakı intellektualkreativ cərəyanların durduğunu yaxından izləyə bilərlər. Kreativ insanlarımız, xüsusən də bölgələrdə
yaşayan və dünyaya səpələnmiş diasporumuzun nümayəndələri üçün dünya dinləri ilə bağlı intellektual-
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innovativ, virtual-kulturoloji e-resurs yaranacaq, dünyanın aparıcı ölkələrində qəbul olunmuş formatda
milli elektron-intellektual resurslarımız zənginləşəcək, din sahəsi və elmləri üzrə yeni elektron kitablar
hazırlanaraq istifadəçilərə təqdim olunacaq.
Respublikamızın və dünyanın tanınmış qələm sahibləri – ilahiyyatçıları, din xadimləri, ruhaniləri,
teoloqları, ictimai-mədəni xadimləri, yazıçı və alimlərin, publisist və siyasətçilərin, araşdırmaçı və
blogerlərin müxtəlif dillərdə işıq üzü görmüş, İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi
dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən,
yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının
hazırlanacaq, virtual resurslarda yerləşdiriləcək, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə
çatdırılacaq, virtual təqdimatları, e-sərgilərini təşkil ediləcək, eləcə də dini sahələr üzrə elmi
ədəbiyyatların populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlər dəstəklənəcək. Elektron kitablar aşağıdakı
dillərdə olacaq: Azərbaycanca, ingiliscə,rusca, türkcə və başqa.
Din və tolerantlıq mövzusuna həsr olunmuş əsərlərinin, kitablarının elektron variantları hazırlayıb
İnternetdə - elektron kitabxanadakı xüsusi resursda yerləşdirməkdə, mini-elektron kitabxana bölümünü
yaratmaqda, sosial şəbəkələrdə təbliğ etmək üçün fəaliyyətlərin həyata keçirməkdən əsas məqsəd
insanlarda dinin müxtəlif millətləri, inanc sahiblərini ayırmaq deyil, birləşdirici tərəflərini, dözümlülük
cəhətlərini təbliğ etmək mümkün olacaq. İnternetdə, yaxud elektron – rəqəmsal halda sayı məhdud olan
bu cür intellektual-kulturoloji, ictimai-siyasi, tarixi-kreativ materialların toplanması, bəzilərini tərcümə
edərək rəqəmsal formada nəşrə hazırlanması, bir elektron resursda cəmlənməsi, onlardan ibarət e-kitab
sərgisinin təşkili və İnternetdə, sosial şəbəkələrdə təbliğ olunması sağlam dini bilgilərin yeni nəsil
arasında yayılmasına səbəb olacaq.
İnternetdə - elektron kitabxanadakı xüsusi resursun - mini-elektron kitabxana bölümünü yaradılacaq,
hazırlanan materialların İnternet resursunda yerləşdirilməsi üçün ayrıca ədəbiyyat - intellektual
resursunun – kitabxana.net portalının, milli şəbəkə proqramlarının yeni səhifələrlə zənginləşdirilməsi
davamlı olaraq aparılacaq, müəllifləri bu işə həvəsləndirəcəyik.
Mütəmadi olaraq İnternetdə, elektron kitabxanada, real tədbirlərdə sosial şəbəkələrdə, KİV-də, ekitabların virtual sərgisi təşkil olunacaq. Populyar sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Feysbukda ayrıca bir
səhifədə layihədə görülən işlərin tanıtımı və təbliği ardıcıl aparılacaq.
Müxtəlif dillərdə yazan müəlliflərin əsərlərindən ibarət yeni resursun – elektron mini-kitabxananın
hazırlanması, İnternetdə yerləşdirilməsi, virtual tanıtımı, sosial şəbəkələrdə təbliği və genişləndirməklə
dini kəsimin intellektual səviyyəsini qaldırılmasına səy göstəriləcək.
İctimaiyyətin nümayəndələri, gənclər və universitet tələbələri, müxtəlif qurumlarda real tanıtımı,
yaradılacaq elektron mini-kitabxananın və başqa elektron nəşrlərin şəbəkə e-təqdimat mərasiminin təşkili,
KİV, İnternet və sosial şəbəkələrdə layihənin davamlı real və virtual təbliği, elektron tanıtımına xüsusi
önəm verəcəyik.
Yazılı və elektron KİV-də, TV və radiolarda, İnternet saytlarında təbliğat işlərinin, PR aksiyalarının
təşkili, Feysbukda layihədə görülən işlərin, eləcə də başqa sosial şəbəkələrdə e-nəşrə hazırlanan, ekitabxanada yerləşdirilən rəqəmsal kitabların təbliğ etmək üçün fəaliyyətlər qurulacaq.
Layihə yerli və əcnəbi müəlliflərin dinə və ilahiyyat elmlərinə aid maraqlı, dəyərli nümunələrini elektron
formatda nəşrə hazırlanmasına, onları İnternetdəki milli resurslarda yerləşdirməsinə, gənclərə kreativestetik dəyərləri aşılamasına, virtual-kulturoloji - sosial şəbəkələrüstü e-kulturoloji təbliğatı təşkil etməklə
ictimai fəallıq göstərən şəxslərin kreativ biliklərini artırılmasına, müxtəlif intellektual-dini, milli-mənəvi,
ədəbi-publisitik, elmi mövzulara aid alim, tədqiqatçı, bloger, yazıçı və şairlərin fərqli əsərlərindən ibarət
e-kitabların hazırlanmasına, bu rəqəmsal nəşrlərin İnternetdə sərgisinin və tanıtımının təşkilinə, yeni
nəslin milli-məəvi dəyərlərə sevginin formalaşmasına, eləcə də müxtəlif ali təhsil ocaqlarında, başqa
yerlərdə, kitabxanalarda real-virtual görüşlər vasitəsilə dini-mənəvi, əxlaqi-vətənpərvərlik dəyərlərinin
təbliğinə yönəldilib.
Layihə bu sahədəki boşluqları doldurmaqla, eyni zamanda gənclər üçün müasir Azərbaycan və dünya
ədəbiyyatı sahəsində mini-kitabxana, sosial şəbəkələrdə isə e-kitabların davamlı şəbəkə sərgisi təşkil
etməyi qarşısına məqsəd qoyur. İnternet və sosial şəbəkələrüstü intellektual-innovativ, virtual-kulturoloji
fəaliyyət isə yerli və əcnəbi müəlliflərin qələm təcrübələrinin bölüşməsinə, muasir dünya estetikkulturoloji düşüncə texnolojiyalarını öyrənməsinə təkan verəcək. İnformasiya əsrində gənclərimiz xarici
həmkarları ilə şəbəkələşərək həm öyrənir, həm də öyrədirlər, istedadlarını inkişaf etdirirlər. Layihə
nəticəsində yeni nəsil kreativlər layihəsonrakı bilgilərini oxucular arasında yaymaqla, ümumən
cəmiyyətimizdə yüksək dəyərlərin təbliğinə xidmət etmiş olurlar.
Layihə dinlərə aid yazan alim, tədqiqatçı, yazıçı, bloger və şairlərin yaradıcılığının geniş virtual
ictimaiyyət, eləcə də soydaşlarımız arasında tanıdılması, ölkə daxilində və xaricdə real və virtual təbliği,

22

Azərbaycan oxucusunun, xüsusən də onun ən yeni nəslinin təlim-tərbiyyəsi, estetik-intellektual
formalaşması, yeni bilgilərin əldə edilməsi, yeni e-oxu və e-yazı mədəniyyətinə yiyələnməsi, elektron
kitabxanadan yararlanması, yaradıcı təfəkkürünün inkişafı, sosial şəbəkələrdən, İnternet resurslarından
istifadənin səmərəliyinin artırılması baxımından çox gərəkli nəticələr ortaya qoyacaq.
Müxtəlif dillərdə ölkəmizin tolerantlıq mühitinə aid fərqli-sanballı elmi-tarixi ədəbiyyatların
zənginləşməsi, innovativ texnologiyalar vasitəsilə təbliği, yayılması, gənc nəsil nümayəndələri üçün
nəzərdə tutulmuş elektron resurslarını zənginləşdirilməsinə təkan verəcək, azərbaycandilli İnternet
resurslarının genişləndirilməsinə səbəb olaçaq. Dünyada yaşayan azərbaycanlıların, xüsusən də gənclərin
sosial ünsiyyətinə təkan verəcək, soydaşlarımızın elektron ünsiyyətini möhkəmləndirəcək, yeni elektron
mütaliə, həmçinin elektron yazı mədəniyyəti formalaşdıracaq, təzə elektron nəşrlər, e-kitablar və resurslar
hazırlanacaq: bir sözlə, estetik-kulturoloji düşüncəmizin fərqli qatlarını ortaya qoyacaq, həm onların birbirinə, həm də geniş oхucu kütləsinə tanıdacaq. Bu istiqamətdə həm e-kitab, həm elektron nəşrlər, həm də
şəbəkə resursu, eyni zamanda İnternet və sosial şəbəkələr vasitəsilə davamlı işlər görüləcək. Eyni
zamanda bu layihə ölkəmizdə və dünyanın hər yerində yaşayan, müxtəlif xalqların nümayəndələrindən
ibarət azərbaycanlı oxucuları kreativ-ədəbiyyat resursu ətrafında birləşməyə dəvət edəcəkdir.
İnternet, eləcə də yaratmış olduğumuz elektron resurslar və sosial şəbəkələrdəki 20-yə yaxın səhifə,
qruplarda apardığımız kulturoloji araşırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli VirtualElektron Kitabxanaya gələn sorğular göstərir ki, oxucularımız, xüsusən də xaricdə yaşayan diaspor
nümayəndələrimiz, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edənlər eləcə də elmi-mədəni, ədəbi-estetik fikrinin
qabaqcıl nümunələrini müqayisə edə bilmir, lazımi nəticələr əldə olunmur. Bu tanışlıq zamanı nəinki
ölkəmizdə yaşayan vətəndaşlarımız, həmçinin 55 milyonluq soydaşlarımız qiyməti baha olan, tirajı
məhdüd kağız kitablar deyil, elektron resurslarda, e-kitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş e-kitablar
formasında tələbat duyurlar. Layihə qismən də olsa bu sahədəki boşluqları doldurmağa yönəlib.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Analitik İnformasiya bölümü
Bakı, 03.05. 2016

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2432

https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/permalink/1137670429605801/
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/posts/10208491198293748
https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/permalink/1137670429605801/
https://www.facebook.com/YYSQAX/posts/989345351142109:0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1270732809608287&id=591323624215879&subst
ory_index=0

https://www.facebook.com/groups/182772391822952/permalink/786064544827064/

QRUPLARDA
https://www.facebook.com/groups/millishura/permalink/1052861031472031/
https://www.facebook.com/groups/779659658749081/permalink/1016905395024505/
https://www.facebook.com/groups/114215132085649/permalink/590228257817665/
https://www.facebook.com/groups/gms2013/permalink/1021994371222240/
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https://www.facebook.com/groups/1515284162047790/permalink/1720039881572216/

Dünya TV-də YYSQ-nin maraqlı layihəsi təbliğ olundu...
#YYSQ-nin - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun Azərbaycan Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət
Dəstəyi Şurası tərəfindən bir hissəsinə maliyyə dəstəyi verildiyi layihəsi çərçivəsində tədbirlər silsiləsi
davam edir.
İyunun 7-də KİV, TV, İnternet, eləcə də sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği
istiqamətində Dünya TV-nin ikisaatlıq efirində real və onlayn yayımlanan yayımlanan "Bu səhər"
proqramında layihə rəhbəri, YYSQ sədri Aydın Xan Əbilov, ekspert yazıçı-tədqiqatçı Zöhrə ,iştirak
etmiş, dini maarifçilik, Ramazan ayı, Orucluq, Qurani-Kərim və ilahiyyat istiqamətində fikirlərini
bölüşmüşlər.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Xatırladaq ki, həm proqram, həm də onun onlayn vriantları bu keçidlərdə:
http://dunyatv.az/ana-sehife/10836-bu-sabah-07-06-2016-dtv.html
https://www.youtube.com/watch?v=csAw0JnyxPk

https://plus.google.com/u/0/+Artyazar2012
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208646761902741.1073742047.11211489
60&type=3
https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/permalink/1137670429605801/
https://www.facebook.com/YYSQAX/posts/1009802852429692
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1293387290676172&id=591323624215879
https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/permalink/1161031243936386/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1027183000699145&id=106568312760623
https://www.facebook.com/groups/kitabxana/permalink/10154229413061182/
"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kulturolojiintellektual layihənin rəsmi Feysbuk
səhifəsi: https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/?ref=bookmarks
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1. YYSQ-nin sosial şəbəkələrdəki super
fəaliyyəti dəyərləndirildi...
YYSQ təşkilat olaraq, eyni zamanda İKT mərkəzimizin rəhbəri Mirzə İskəndərov iki mükafat-diploma
layiq görüldü...
Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF)
maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual
Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli
Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı
elektron nəşrlər hazırlanıb.
Oktyabrın 6-sında Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının təşəbbüsü ilə
referenduma onlayn dəstək məqsədi ilə təşkil olunan "ReTweet" kampaniyasının yekun bağlanış
mərasimi baş tutub. Tədbirdə dövlət rəsmiləri, Milli Şuranın üzvü olan gənclər təşkilatlarının rəhbər və
nümayəndələri, kampaniyanın iştirakçıları və mətbuat nümayəndələri iştirak edib.
Tədbir Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə start verilib, daha sonra
rəsmilərin çıxışları baş tutub.
Rəsmilərin çıxışları başa çatdıqdan sonra kampaniya çərçivəsində sosial şəbəkə müsabiqəsinin qalibi,
Milli Şuranın üzvü olan “Vətəndaş Cəmiyyətində Debat” İctimai Birliyinin nümayəndəsi Şəfiqə
Əhmədova mükafatlandırılıb və kampaniya ərzində müsabiqədə ən fəal iştirak edən Milli Şuranın üzvü
olan “Odlar Yurdu” İctimai Birliyi, “Bakı Gənclər Klubu” İctimai Birliyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumu və "Uşaq və Tələbə Gənclər Dünyası" İctimai Birliyi diplom ilə, fərdi gənclər Minacət Əliyeva,
İqbal Ağamalıyev, Mirzə İskəndərov, Sevinc Kərimli, Qulu Abdullazadə şəhadətnamə ilə təltif
olunublar.
Məlumat üçün qeyd edək ki, “Retweet” kampaniyası Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli
Şurasının təşəbbüsü ilə “Xətdə” Proqramı çərçivəsində həyata keçirilib. Kampaniya gənclərin
referendumla bağlı məlumatlılığının artırılması, dəyişikliklərin mahiyyətinin geniş ictimaiyyətə, xüsusən
gənclərə çatdırılması məqsədilə təşkil olunub.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209762460114499.1073742067.11211489
60&type=3
2. YYSQ layihəsi: Multikultiralizmə
aid QHT-lərin Dəyirmi Masası
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sentyabrın əvvəlində keçirdiyi tədbiri - "Azərbaycan
multikultiralizm dəyərləri"nə həsr olunmuş Dəyirmi Masanı özündə 60-dən artıq QHT birləşdirən İctimai
Nəzarət Koalisiyasıyla birlikdə təşkil olunmuşdu.
Multikulturalizmlə bağlı mühazirələr, layihə təqdimatı və yazarlarla görüş - yazıçılar, ekspertlər,
təşkilatın üzvləri, QHT ictimaiyyəti maraqla qarşıladı.
Tədbiri İNK sədri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Rasim Məmmədov açaraq
qonaqları salamladı, Dəyirmi Masanın əhəmiyyətindən danışdı.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsinin və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan
Əbilova verildi. Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında danışaraq bildirdi ki,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni
Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana
tərəfindən nəşrə hazırlan milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlanıb.
Natiq mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı ekspert
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rəylərini verdi, multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan formaları haqqında da geniş məlumatları
gənc oxucularla bölüşdü.
Layihə eksperti, yazıçı-publisitlər Sayman Aruz, Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də YYSQ üzvlərindən
psixoloq-şair Elşad Səfixanov, Mirzə İskəndərov, şair Ağacəfər Həsənli,Yasəmən Möhübbətqızı,
professor Abbas Seyidov, sənətçi Rəşat Kəsəmənli, hüquqşünas Vasif Rzayev və başqaları öz çıxışlarında
multikultural dəyərlərimiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyat və kitab haqqında geniş danışdılar, bu qəbil
layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209739708905733.1073742066.11211489
60&type=3
3. Azərbaycan multikultiralizm dəyərləri
xarici qonaqlara tanıdıldı
31 avqust 2016-ci ildə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Bakıda görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd
Hüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasından rus dilinə tərcümə olunan 18 bənd hissəsinin yer
aldığı kitabın təqdimatı olub. Nəşr ustad Şəhriyarın anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilib.
Tədbirdə İctimai Nəzarət Koalisiyasının rəhbəri, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin vitseprezidenti Rasim Məmmədov, İdarə Heyətinin üzvü, YYSQ sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov,
yazıçı Qəni Camalzadə, eləcə də digər üzvləri fəal iştirak və çıxışlar ediblər. İNK-nın rəhbər Rasim
Məmmədov ABŞ nümayəndə heyətinin üzvləri, mer və mədəniyyət xadimləri ilə, eləcə də Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm naziri cənab Əbülfəs Qarayev, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitənin sədr müavini, cənab Səyyad Salahlı və başqa rəsmi şəxslərlə işgüzar danışıqlar aparıblar.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunin təşkilati dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə ictimaiyyətin
nümayəndələri maraqla iştirak edirdi.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsinin və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan
Əbilov da öz növbəsində kitabsevərləri təbrik etdi. Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr
haqqında xarici qonaqlara məlumat verərək bildirdi ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi
"Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual layihəsi
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan milli
azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlanıb.
Çıxışçılar mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı
ekspert rəylərini verən qonaqlar, geniş tamaşaçı kütləsinə multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan
formaları haqqında da geniş məlumatları tədbirdəkilərlə bölüşdülər.
Layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə - Gani Camal da öz çıxışında ədəbiyyat və kitab
haqqında geniş danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
AZƏRTAC xəbər verir ki, kitabdakı şeirlər Azərbaycan-Amerika Mədəni Assosiasiyasının üzvü, ABŞ-da
yaşayan həmyerlimiz, yazıçı-publisist Nobert Yevdayev tərəfindən tərcümə olunub.
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutan tədbirdə çıxış edən Nobert Yevdayev deyib: “Heydərbabaya
salam poeması” bütün türkdilli ölkələrdə sevilir. Təəssüf edirəm ki, bu əsər başqa dillərə tərcümə
olunmayıb. Mən ilk dəfə sözügedən poemanı rus dilinə tərcümə etdim. Kitabda poemadan 18 bənd yer
alır”.
N.Yevdayev qeyd edib ki, bu şeiləri Nyu-Yorkda yaşayan azərbaycanlı bəstəkar Ruslan Ağababayevin
“Heydərbabaya salam” poeması əsasında yazdığı kantatadan təsirlənərək tərcümə edib.
Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, yazıçı-publisist İlqar Fəhmi çıxış edərək kitabın
əhəmiyyətindən söz açıb.
Qeyd olunub ki, ömrü boyu ədəbiyyata, poeziyaya xidmət edən görkəmli şairin əsərinin tərcüməsi
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olduqca əlamətdardır. Vurğulanıb ki, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar üçün birlik məşəlinə
çevrilən Şəhriyar yaradıcılığı hər zaman soydaşlarımızı həmrəyliyə səsləyib.
Ədibin yaradıcılığının bütün dünya dillərinə tərcümə olunmasının vacibliyini qeyd edən natiq, sözügedən
kitabın ərsəyə gəlməsində xidmətləri olan hər kəsə təşəkkürünü bildirib.
Nəşrin tərtibatında Əməkdar Rəssam İsmayıl Məmmədovun illüstrasiyalarından istifadə olunub.
Tədbir musiqili, ədəbi-bədii gecə ilə davam edib.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209427279295188.1073742058.11211489
60&type=3

4. Sabunçu Açıq Kitabxanasında YYSQnin layihələri təqdim olundu
Avqustun 3-də A.Bakıxanov qəsəbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin həyətində açıq səma
altında Açıq Kitabxana layihəsinin açılış mərasimi oldu.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunin təşkilati dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə ictimaiyyətin
nümayəndələri maraqla iştirak edirdi.
A.Bakıxanov qəsəbə MKS-nin direktoru açılış tədbiri iştirakçılarını salamlayaraq belə bir layihənin bütün
kitabsevərlər, oxucular və geniş ictimaiyyət üçün çox əhəmiyyətli bir iş olduğunu vurğuladı. O, qeyd
etmişdir ki, təşkil edilmiş bu “açıq kitabxana” oxucuların və bütün vətəndaşların sərbəst şəkildə kitab
mütaliə etməsinə şərait yaradır və oxuculara təqdim edilən kitablar arasında Azərbaycanın tarixi, ictimaisiyasi həyatı, iqtisadiyyatı, mədəniyyət və incəsənəti, bədii ədəbiyyatına dair yerli və xarici müəlliflərin
Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində kitabları, müxtəlif mövzularda jurnallar, uşaq ədəbiyyatı geniş
yer tutur. Yeni layihə oxucularla müəlliflərin görüş yerinə çevriləcəyini qeyd edildi.
Sonra söz #YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihəsinin
və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilova verildi və o da öz növbəsində
kitabsevərləri təbrik etdi. Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında danışaraq bildirdi ki,
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihəsi
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan milli
azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlanıb.
Çıxışçılar mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı
ekspert rəylərini verən qonaqlar, geniş tamaşaçı kütləsinə multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan
formaları haqqında da geniş məlumatları oxucularla bölüşdülər.
Layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə da öz çıxışında ədəbiyyat və kitab haqqında geniş
danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Təşkilat adından 10-yə yaxın kitab Mərkəzin kitabxanasına hədiyyə olundu.
Oxucular tərəfindən maraqla qarşılanan “Açıq kitabxana” layihəsi çərçivəsində açıq səma altında poeziya
gecələri, mütaliə axşamları qarşıda gələn günləri təşkil olunacaq.

5. Açıq Kitabxanada YYSQ-nin kulturoloji
layihələri təqdim olundu
Avqustun əvvəllərində Binədə təşkil olunan "Açıq Kitabxana"da YYSQ-nin kulturoloji layihələri təqdim
olundu
İyulun sonunda Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi Binə Mədəniyyət Mərkəzinin
qarşısında açıq səma altında kitabxana layihəsinin açılış mərasimi keçirildi.
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Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunin təşkilati dəstəyi ilə keçirilən tədbir geniş ictimaiyyətin marağına
səbəb oldu.
Xəzər rayon MKS-in direktoru Elmara Məcidova tədbir iştirakçılarını salamlayaraq belə bir layihənin
bütün kitabsevərlər, oxucular və geniş ictimaiyyət üçün çox əhəmiyyətli bir iş olduğunu vurğuladı. O,
qeyd etmişdir ki, təşkil edilmiş bu “açıq kitabxana” oxucuların və bütün vətəndaşların sərbəst şəkildə
kitab mütaliə etməsinə şərait yaradır və oxuculara təqdim edilən kitablar arasında Azərbaycanın tarixi,
ictimai-siyasi həyatı, iqtisadiyyatı, mədəniyyət və incəsənəti, bədii ədəbiyyatına dair yerli və xarici
müəlliflərin Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində kitabları, müxtəlif mövzularda jurnallar, uşaq
ədəbiyyatı geniş yer tutur. Bir sözlə, yeni layihə oxucularla müəlliflərin görüş yerinə çevriləcəyini qeyd
etdi.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihəsinin
və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilova söz verildi və o da öz
növbəsində kitabsevərləri təbrik etdi. Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında danışaraq
bildirdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihəsi
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan milli
azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlanıb.
Çıxışçılar mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı
ekspert rəylərini verən qonaqlar, geniş tamaşaçı kütləsinə multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan
formaları haqqında da geniş məlumatları oxucularla bölüşdülər.
Layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə - Gani Camal da öz çıxışında ədəbiyyat və kitab
haqqında geniş danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Təşkilat adından 20-yə yaxın kitab Mərkəzin kitabxanasına hədiyyə olundu.
Mərasimdə Xəzər rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Vüqar Əliyev, şairə Gülarə Munis,Binə
qəsəbəsində yerləşən 326 saylı tam orta məktəbin müəllim və şagird kollektivi eləcə də kitabxananın
oxucuları iştirak edirdi.
Gənc yazarlardan Nuranə Nur və Gülnar Səma imza günü keçirdilər və bu oxucular tərəfindən maraqla
qarşılandı.
İltimas Semimi, şair Qılman isə öz şeirləri ilə tədbiri daha da rəngarəng etdilər.
Bildirək ki, “Açıq kitabxana” layihəsi çərçivəsində açıq səma altında poeziya gecələri, mütaliə axşamları
qarşıda gələn günləri təşkil olunacaq.

6. İslam dini ziyalılarla dindarları
görüşdürür...
Dini tolerantlığın innovativ təbliği layihəsi çərçivəsində Bakıdakı dindarlar və ziyalıların görüşləri təşkil
olunub.
#YYSQ-nin Azərbaycan Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən bir hissəsinə
maliyyə dəstəyi verildiyi layihə çərçivəsində tədbirlər silsiləsi davam edir.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunün üzvləri QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği istiqamətindəpaytaxt Bakıda yerləşən tarixi-dini abidələr,
ziyarətgahlar və qəbirstanlıqlara səfər edirlər.
İyunun 6-sı və 11-də YYSQ-nin Məsləhətçilər Şurasının üzvüHaci Savalan təşkilatçılığıyla ziyalı və
dindarlar üçün İftar süfrələri açılmış, hər iki qrup insanların görüşü təşkil edilmişdir.
Məclisləri Hacı Savalan açaraq bu Müqəddəs Ramazan günlıərində ziyalılarımızla dindarların
görüşlərinin səmərəliliyindən bəhs açmış, bu qəbil silsilə görüşlərin təşkilinin vacibliyini bildirmişdir.
Layihə rəhbəri, YYSQ sədri Aydın Xan Əbilov, ekspert yazıçı-tədqiqatçı Hacı Qəni Camalzadə - Gani
Camal, YYSQ-nin dostlarından tanınmış aktyor Hacı Şamil Süleymanlı - ŞamilShamil Suleymanli , şairsənətçi Rəşad Kəsəmənli, - Reshat Kesemenli, tanınmış hüquqşünas Tagı Hüseynov - Tağı Hüseynov,
YYSQ-çi Araz Haso və başqaları məclislərdəki inanclı insanlar, din adamları ilə görüşərək söhbətləşmiş,
ölkəmizdəki dini dözümlülük, eləcə də İlam dininin gözəllikləri haqqında geniş məlumatlar vermiş,
şəkillər çəkmiş, araşdırmalar üçün faktlar toplamışlar.
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A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Ekspert Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də Aydın Xan Əbilov öz çıxışlarında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli
dinibaxışlı, müxtəlif mədəniyyət və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr,
gənclərin daha çox yararlandığı, xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında,
sosial şəbəkələr və elektron kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi
dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən,
yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının
hazırlanması, virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə
çatdırılması, virtual təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların
populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin
dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq
fikrindədir...
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208762734641987.1073742048.11211489
60&type=3

7. Cənub bölgəsinə dini-etnoqrafik səfər:
ziyarətgah - tarixi abidə
Dini tolerantlığın innovativ təbliği layihəsi çərçivəsində Cənub bölgəsinə dini-etnoqrafik səfər təşkil
olunub.
#YYSQ-nin Azərbaycan Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən bir hissəsinə
maliyyə dəstəyi verildiyi layihə çərçivəsində tədbirlər silsiləsi davam edir.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə sosial şəbəkələrdə dini
tolerantlığın innovativ təbliği istiqamətində ölkəmizin Cənub bölgəsinin iki rayonunda - Lənkəran və
Lerikdə yerləşən tarixi-dini abidələr, ziyarətgahlar və qəbirstanlıqlara səfər edilib. Layihə rəhbəri, YYSQ
sədri Aydın Xan Əbilov, ekspert yazıçı-tədqiqatçı Hacı Qəni Camalzadə, YYSQ Cənub bölgəsi üzrə
əlaqələndirici Elşən Əhmədov və b. Lənkəran rayonunda yerləşən Şeyx Zahid Türbəsi, Aşağı Nüvədi,
Seyidəkəran, Kiçikbazar, Kənarmeşə, Xolmili məscidlərini, məzarıstanlıqlarını, ziyarətgahlarını, eləcə də
Lerikdəki Babagil türbəsi - iyarətgahını gəzmiş, buradakı inanclı insanlar, din adamları ilə görüşərək
layihə barədə geniş məlumatlar vermiş, şəkillər çəkmiş, araşdırmalar üçün faktlar toplamışlar.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Ekspert Hacı Qəni Camalzadə öz çıxışlarında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli dinibaxışlı, müxtəlif
mədəniyyət və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr, gənclərin daha çox
yararlandığı, xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında, sosial şəbəkələr və
elektron kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dünyanın aparıcı
ənənəvi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici
müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının hazırlanması,
virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması,
virtual təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların
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populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin
dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq
fikrindəyik...
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208619528301918.1073742045.11211489
60&type=3

8. Layihələrimiz Avropa İttifaqının
beynəlxalq tədbirlərində...
Layihələrimiz Avropa İttifaqının beynəlxalq tədbirlərində...
Mayın sonunda YYSQ-çilər “Mədəniyyət və Yaradıcılıq” Şərq Tərəfdaşlığı proqramında iştirak edərək
təşkilatın həyata keçirtdiyi layihələri Avropa İttifaqının beynəlxalq tədbirlərində tanıtdılar...
“Mədəniyyət və Yaradıcılıq” Şərq Tərəfdaşlığı proqramı Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycan və Şərq
Tərəfdaşlığı proqramına daxil olan digər beş ölkənin humanitar, sosial və iqtisadi inkişafı üçün
mədəniyyət və yaradıcılıq sektorlarına dəstək vermək məqsədi ilə başlanmışdır.
YYSQ sədri Aydın Xan Əbilov və eksperti Sayman Aruz da “Mədəniyyət və Yaradıcılıq” Şərq
Tərəfdaşlığı proqramının silsilə tədbirlərində fəal iştirak ediblər.
İlk tədbirdə Böyük Britaniyalı teleaparıcı, rejissor və prodüser Corc Kerri və Azərbaycanın mədəni
siyasət üzrə beynəlxalq eksperti Cahangir Səlimxanov Azərbaycanda və regionun digər ölkələrində
mədəni və kreativ istehsalatın inkişafının ən aktual suallarına cavab verirdilər.
YYSQ-çilər qurumun həyat keçirtdiyi iki layihə haqqında məlumatları iştirakçılara çatdırıblar...
İkinci tədbirdən
MƏDƏNİYYƏT SAHƏSİNDƏ LİDERLİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
“Mədəniyyət və kreativlik” proqramının rəhbəri Tim Uilyams, Maltanın mədəni və kreativ istehsalat
menecmenti üzrə beynəlxalq eksperti Entoni Attard, həmçinin Azərbaycanın mədəni siyasət üzrə
beynəlxalq eksperti Cahangir Səlimxanov Azərbaycanda kreativ istehsalat sahələrində aktual
problemlərin həll edilməsi və liderlik haqqında fikirlərini bölüşdülər.
Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında məlumatlar verib. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual
layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan
milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər haqqında geniş bilgilər verilib.
Eyni zamanda Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHTlərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai
əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və
ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad:
sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata
keçirməsi haqqında da danışılıb... Silsilə tədbirlər davam edir...
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208635385258332.1073742046.11211489
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60&type=3

9. YYSQ kreativ layihəsiylə Milli Ordunu
dəstəklədi
Mayın ortalarında Bakının Xəzər rayonunda - Binə qəsəbəsində “Vətən oğulları biz səninləyik”: yürüşədəbi tədbir keçirildi.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsinin və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan
Əbilov həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində görüşdə məlumat verib ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual
layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan
milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı 30-dan artıq elektron nəşr hazırlanaraq İnternetdə
yayımlanır, sosial şəbəkələrdə tanıdılır. Natiq mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm,
ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı, eyni zamanda multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan
formaları haqqında fikirlərini bölüşüb.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, AYB Güney Azərbaycan şöbəsinin
və Binə Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığıyla keçirilən tədbirdə yaradıcı insanlarla rayon
ictimaiyyəti, məktəb müəllim-şagird kollektivi əvvəlcə əllərində dövlət bayrağı qəsəbənin küçələrində
yürüş etmiş, milli ordunu dəstələyən şüarlarla sakinlərin diqqətinə son vaxtlar ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda qazanılan uğurlu əməliyyatlara yönəldə bildilər. Yürüş zamanı milli-mədəni, hərbivətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi istiqamətində şüarlar səsləndirildi, əsgərlərimizin uğrlu qələbələri
barədə söhbətlər aparıldı, bayraqlar paylanıldı...
Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvləri - YYSQ sədri,www.kitabxana.net - Milli Virtual
Kitabxananın rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov, AYB Güney Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri,
yazıçı-tərcüməçi Sayman Aruz, istedadlı nasir Hacı Qəni Camalzadə, gənc yazar Amid Əlioğlu, eləcə də
Xəzər rayon veteranlar şurasının sədri Nüsrət İbrahimov, Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Turğay
Camal, Xəzər rayon Binə qəsəbəsində yerləşən 326 saylı tam orta məktəbinin şagird və müəllim
kollektivi, Binə qəsəbə bələdiyyəsinin əməkdaşları, kitabxanaçılar və digər şəxslər iştirak edirdi.
Musiqili-ədəbi tədbir Azərbaycan dövlət himninin səslənməsi və Vətən uğrunda şəhid olmuşların
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsiylə açıldı. Xəzər rayon MKS-nin direktoru Elmara Məcidova
məclisi açdı, qonaqları və iştirakçıları salamladı.
Xəzər rayon veteranlar şurasının sədri Nüsrət İbrahimov söz alaraq döyüş təəssüratlarını şagirdlərlə
bölüşdü.
Tədbir zamanı Xəzər rayon MKS-nin informasiya-resurs şöbəsinin hazırladığı slayd və video-rolik
nümayiş olundu.
Azərbaycan Yazışılar Birliyinin üzvləri - YYSQ sədri,www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın
rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov, AYB Güney Azərbaycan şöbəsinin rəhbəri, yazıçıtərcüməçi Sayman Aruz, istedadlı nasir Hacı Qəni Camalzadə, gənc yazar Amid Əlioğlu geniş çıxış
etdilər. Natiqlər son vaxtlar Qarabağda gedən döyüşlərdə uğur qazandığımızı xüsusi vurğulayaraq
bildirdilər ki, Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin hücum əmrini gözləyirlər ki, silaha sarılıb
torpaqlarımızı azad etsinlər. Qonaqlar Milli Ordumuzun - zabit və əsgərlərimizin qəhrəmanlıqları xüsusi
diqqətə çatdırdılar, eyni zamanda yeni nəslin nümayəndələrinə vətəni sevməyi, dövlət müstəqilliyimizi
qorumağı, işğal olunmuş torpaqları geri qaytarılmasına hər an hazır olmağı tövsiyyə etdilər.
Yazıçı qonaqlar öz kitablarını kitabxanaya və oxuculara hədiyyə etdilər.
Daha sonra 136 saylı tam orta məktəbin şagirdlərinin ifasında “Qarabağ bizimdir”,”Azərbaycan əsgəri”,
”Qalx Ayağa Azərbaycan” şeirləri səsləndirildi.
Yeni nəsil arasında şairlər öz şeirlərini oxudular, ədəbiyyat barədə fikirlərini bölüşdülər. Sonda qonaqlara
təşkilat haqqında məlumatlar həkk olunan nəşrlər hədiyyə edildi, şəkillər çəkildi. Qərara alındı ki, belə
tədbirlər mütəmadi təşkil olunsun.
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Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208337066440548.1073742043.11211489
60&type=3
10. Mədəniyyət və etiqad: sosial şəbəkədə
dini tolerantlıq. Təqdimat
Dini tolerantlığın innovativ təbliği layihəsi çərçivəsində Bakıdakı əngəlli kreativ gənclər ziyalıların
görüşləri təşkil olunub.
#YYSQ-nin Azərbaycan Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən bir hissəsinə
maliyyə dəstəyi verildiyi layihə çərçivəsində tədbirlər silsiləsi davam edir.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunün üzvləri QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə sosial
şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği istiqamətində maarifləndirmə aksiyalarını davam etdirir...
İyunun ortalarında Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu Yeni Ramana qəsəbəsi, Qara Qarayev küçəsi 14
ünvanında yerləşən Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində
yaradılan Sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin Peşə Reabilitasiya Mərkəzində maraqlı təqdimat-tanıtım
mərasimi təşkil olunmuşdu. YYSQ-nin həyata keçirtdiyi layihələrin təqdimatları, yeni kitablardan sərgisi,
yazıçılarla görüş və müəllif imzalanması mərasimi, qızğın kreativ müzakirələr, ədəbi-kulturoloji
diskussiya formasında keçirilən tədbirlərdən əvvəl qonaqla Mərkəzin yaradıcı emalatxanalarını gəzmiş,
burada nemayiş olunan sənət əsərləri ilə yaxından tanış olmuş, qurumun rəhbər və pedoqoji kollektivi ilə
ünsiyyət qurmuşlar...
Tədbiri giriş sözüylə Mərkəzin direktoru Rəhilə Həsrətova açdı, qonaqları salaladı, rəhbərlik etdiyi qurum
haqqında geniş mçəlumatları çatdırdı.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihənin rəhbəri, yazçıkulturoloq Aydın Xan Əbilov və layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə, ekspert, yazıçıpublisit Zöhrə Əsgərova, eləcə də YYSQ üzvləri Araz Həsənli, Mirzə İskəndərov, Elşad Şamil ürək
sözlərini kreativ gənclərə çatdırdılar.
Layihə rəhbəri, YYSQ sədri Aydın Xan Əbilov, ekspert yazıçı-tədqiqatçı Hacı Qəni Camalzadə - Gani
Camal, ekspert, yazıçı-publisit Zöhrə Əsgərova və başqaları məclislərdəki kreativ əngəlli insanlar
qarşısında ölkəmizdəki dini dözümlülük, eləcə də İslam dininin gözəllikləri haqqında geniş məlumatlar
vermiş, şəkillər çəkmiş, kitablar bağışlamışlar.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Ekspert Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də Aydın Xan Əbilov öz çıxışlarında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli
dinibaxışlı, müxtəlif mədəniyyət və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr,
gənclərin daha çox yararlandığı, xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında,
sosial şəbəkələr və elektron kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi
dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri, eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən,
yerli və xarici müəlliflərin azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının
hazırlanması, virtual resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə
çatdırılması, virtual təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların
populyarlaşdırılması istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin
dini tolerantlıq, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq
fikrindədir...
Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihə
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan dinlər və
tolerantlıq mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlandığını açıqlayan ekspertlər inanc, milli-mənəvi
dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı tolerantlığın Azərbaycan formaları
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haqqında da geniş məlumatları yaradıcı şəxslərlə bölüşdülər....
Təşkilat adından 300-ə yaxın kitab Mərkəzin kitabxanasına hədiyyə olundu. Qərara alındı ki, mərkəzdə
ədəbiyyat dərnəyi təşkil olunsun və yazarlarla mütəmadi görüşlə, yaradıcılıq emalatxanasında masterklasslar keçirilsin.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208849726176721.1073742053.11211489
60&type=3

11. YYSQ Yasamaldakı məktəbdə dini
tolerantlıqla bağlı təqdimat
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunin 06 oktyabrda keçirdiyi tədbirlərdə - dini tolerantlığa həsr
olunmuş kitablara baxış, multikulturalizmlə bağlı debatlar, layihə təqdimatda ekspertlər, təşkilatın üzvləri,
məktəb müəllimləri və şagirdlər iştirak edirdi.
Bakı şəhərindəki ən iri təhsil ocaqlarından birində - Yasamal rayonu, 286 saylı tam orta ümumtəhsil
məktəbində #YYSQ -nin dini tolerantlıqla bağlı yeni layihəsinin növbəti tanıtım-tədbiri keçirildi.
Bu maraqlı təhsil ocağının müəllim və şagirdləri üçün #YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun
İnternet layihəsi,kitabxana.net, e-kitablar, sosial şəbəkədəki kreativ-intellektual resurslarının təqdimattanıtım mərasimi maraqlı formada təşkil olunmuşdu.
Məktəbin direktoru Samir Mehdizadə yeni alternativ - elektron təhsil, yeni oxu və yazı mədəniyyəti,
internet yazarlığı, e-təhsil, elektron kitabxana kimi çağdaş sahələrə aid təşkil olunan tanıtım tədbirin
məram və məqsədləri haqqında qısaca məlumat verdi, qonaqları, YYSQ-çiləri, ekspertləri iştirakçılara
təqdim etdi.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihənin rəhbəri, yazçıkulturoloq Aydın Xan Əbilov və layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də YYSQ
üzvü Mirzə İskəndərov məktəb kollektivi ilə maraqlı tanıtım-təqdimat mərasimi keçirtdilər: ölkəmizdəki
dini dözümlülük, eləcə də İslam dininin gözəllikləri haqqında geniş məlumatlar verdilər.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Ekspert Hacı Qəni Camalzadə öz çıxışında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli dinibaxışlı, müxtəlif mədəniyyət
və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr, gənclərin daha çox yararlandığı,
xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri,
eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin
azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının hazırlanması, virtual
resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual
təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması
istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq,
sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq fikrindədir...
İKT eksperti Mirzə İskəndərov öz çıxışında tolerntlıq mövzusunda hazırlanmış e-kitablar haqqında geniş
danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Təşkilat adından məktəbə din və tolerantlıq mövzusuna aid 200 kitab hədiyyə olundu.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihə
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan dinlər və
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tolerantlıq mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlandığını açıqlayan ekspertlər inanc, milli-mənəvi
dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı tolerantlığın Azərbaycan formaları
haqqında da geniş məlumatları bölüşdülər...
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209769985502629.1073742069.1
121148960&type=3
12. YYSQ multikulturalizm və dini
tolerantlıqla bağlı layihələrin tanıtımı
Sentyabrın 25-26-da - Azərbaycanda Konstitusiyayla bağlı Referendum keçirilən gün Yeni Yazarlar və
Sənətçilər Qurumu sıralarəında 60 QHT və KİV, İnternet medai birləşdirən İctimai Nəzarət Koalisiyası,
eləcə də Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi İB, Sabitlik və İnkişaf Mərkəzi İB Referendum2016 silsiləsindən sonuncu böyük tədbirlərini - Xeyriyyə el şənliyi təşkil etdilər. Bakı şəhəri, Suraxanı
rayonu, Buzovna qəsəbəsində iri pavilyonda təşkil olunmuş məclisdə təqdimatlar, tanıtımlar, minimühazirələr, dəyirmi masa, el şənliyi və əngəlli kreativlərlə yazarların, sənət adamlarının görüşləri
formatlarında keçirilənbu silsilə məclislərdə #YYSQ -nin multikultiralizmlə, eyni zamanda dini
tolerantlıqla bağlı yeni layihələri geniş ictimaiyyətə və gənclərə təqdim edildi.
Geniş ictimaiyyət üçünn #YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun İnternet
layihəsi, kitabxana.net, e-kitablar, sosial şəbəkədəki kreativ-intellektual resurslarının təqdimat-tanıtım
mərasimi maraqlı kreativ-innovativ formalarda təşkil olunmuşdu.
Tədbirdə çıxış edənlər yeni kreativ innovasiyalar, multikulturalizm, kultorologiya, mədəniyyətlərin
mübadiləsi, dini etiqadların dialoqu, sivilizasiyaların yaxınlaşması, e-təhsil, elektron kitabxana kimi
çağdaş sahələrə aid təşkil olunan tanıtım tədbirin məram və məqsədləri haqqında geniş məlumatlar
verildi, YYSQ-çilər, ekspertlər, hazırlanan e-nəşrlər iştirakçılara təqdim olundu.
ARPYQHT Dövlət Dəstəyi Şurası Dini etiqad müxtəlifliyi və tolerantlığa aid maariflənməyə dəstək
verir...
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloji-intellektual layihənin rəhbəri, yazçıkulturoloq Aydın Xan Əbilov və layihə eksperti, yazıçı-publisit Hacı Qəni Camalzadə, eləcə də YYSQ
üzvü Mirzə İskəndərov məktəb kollektivi ilə maraqlı tanıtım-təqdimat mərasimi keçirtdilər: ölkəmizdəki
dini dözümlülük, eləcə də İslam dininin gözəllikləri haqqında geniş məlumatlar verdilər.
A.Xan Əbilov layihə haqqında məlumatlar verərək bildirmişdi ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci
maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı
maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində
maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın
innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata keçirməyə başlayıb.
Ekspert Hacı Qəni Camalzadə öz çıxışında bildirib ki, XXI əsrdə fərqli dinibaxışlı, müxtəlif mədəniyyət
və inanclara mənsub insanların, xüsusən də uşaqlar, yeniyetmələr, gənclərin daha çox yararlandığı,
xaricdə yaşayan yaşıdlarıyla ünsiyyət qurduqları İnternet resurslarında, sosial şəbəkələr və elektron
kitabxanalarda İslam, xristianlıq, yəhudilik, buddizm, atəşpərəstlik kimi dünyanın aparıcı ənənəvi dinləri,
eləcə də onların ayrı-ayrı məzhəbləri haqqında həqiqətləri əks etdirən, yerli və xarici müəlliflərin
azərbaycanca, habelə müxtəlif dillərdəki kitablarının elektron variantlarının hazırlanması, virtual
resurslarda yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması, virtual
təqdimatları, e-sərgilərini təşkili, eləcə də dini sahələr üzrə elmi ədəbiyyatların populyarlaşdırılması
istiqamətində fəaliyyyətlərin dəstəklənməsi, İslam Oyunları ərəfəsində ölkəmizin dini tolerantlıq,
sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası məkan kimi tanıdılmasına yardımçı olmaq fikrindədir...
İKT eksperti Mirzə İskəndərov öz çıxışında tolerntlıq mövzusunda hazırlanmış e-kitablar haqqında geniş
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danışdı və bu qəbil layihələrin əhəmiyyətini vurğuladı.
Təşkilat adından məktəbə din və tolerantlıq mövzusuna aid 200 kitab hədiyyə olundu.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihə
çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan dinlər və
tolerantlıq mövzusundakı elektron nəşrlər hazırlandığını açıqlayan ekspertlər inanc, milli-mənəvi
dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı tolerantlığın Azərbaycan formaları
haqqında da geniş məlumatları bölüşdülər...
Kulturoloji layihənin bir hissəsini maliyyələşdirib - Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası: http://cssn.gov.az/
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu: http://www.yysq.org/
"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kulturolojiintellektual layihə silsiləsindən olan e-kitablarla buradan tanış olun:
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=175
"Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad: sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" kulturolojiintellektual layihənin rəsmi Feysbuk
səhifəsi: https://www.facebook.com/groups/yenikreativ/?ref=bookmarks
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun Analitik İnformasiya Bölümü
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10209796351201755.1073742070.11211489
60&type=3
13. Sumqayıt: Dünya TV-də
multikulturalizmə dair ikisaatlıq veriliş
İyun ayında YYSQ sədri, layihə rəhbəri, yazçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov və layihə eksperti, yazıçıpublisit Hacı Qəni Camalzadə ötən həftə Sumqayıtda yayımlanan Dünya TV-inin "Bu sabah" verilişinidə,
ikisaatlıq canlı efirdə qonaq olublar.
Mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı ekspert
rəylərini verən qonaqlar, geniş tamaşaçı kütləsinə multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan formaları
haqqında da geniş məlumatlar ğtürüblər.
Aydın Xan Əbilov həyata keçirtdikləri layihələr haqqında məlumatlar verib. Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (#AzGF) maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun həyata keçirdiyi "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual
layihəsi çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan
milli azlıqlar və multikultralizm mövzusundakı elektron nəşrlər haqqında geniş bilgilər verilib.
Eyni zamanda Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHTlərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2016-cı il birinci maliyyə müsabiqəsində qalib gəlib. YYSQ "İctimai
əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif məsələlərlə bağlı maarifləndirmə" bölümü üzrə, "Dini radikallığa və
ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə" istiqamətində "Mədəniyyətlərin sığındığı etiqad:
sosial şəbəkələrdə dini tolerantlığın innovativ təbliği" layihəsini may ayının ortalarından etibarən həyata
keçirməsi haqqında da danışılıb...

Mənbələr:
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https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10208646761902741.1073742047.11211489
60&type=3
Videoların iki hissəsi burada:
https://www.youtube.com/watch?v=FXaNvb0kMb4
https://www.youtube.com/watch?v=ONO3bLjoPNc

14. Gənc liderlərlə yazarların görüşü: Bütöv
Azərbaycan mədəniyyəti
"Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi" kulturoloji-intellektual layihə çərçivəsində
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın əvvəlində keçirdiyi növbəti tədbir - multikultiralizmə
həsr olunmuş layihənin realit-tanıtımı məktəbli liderlərə çatdırmaqla bağlı idi.
Mayın 28-də Azərbaycan Uşaq və Gənclərin Sülh Şəbəkəsi (#AUGSŞ ) ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun (#YYSQ ) birgə təşkilatçılığıyla "Azərbaycan yurdum mənim" devizi altında fəaliyyət
göstərən "Liderlik məktəbi"nin növbəti tədbiri Bütöv Azərbaycan mədəniyyətinə, ıdıbiyyatına,
multikultural sərvətlərinə ədəbiyyatına həsr olunmuşdu. 100-dən artıq şagird və valideynin, eləcə də
blogger və KİV nümayəndələrinin iştirak etdiyi məclisi Azərbaycan Respublikası Ombudsman Aparatının
şöbə müdiri, AUGSŞ rəhbərliyində təmsil olunan Faiq Ağayev açaraq qonaqlara təşkilat barədə məlumat
verdi, Liderlik məktəbi haqqında danışdı. Daha sonra şıxışçı qonaqları məclis iştirakçılarına təqdim etdi.
#YYSQ - Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, "Gənclərin Virtual Multikulturalizm Mərkəzi"
kulturoloji-intellektual layihəsinin və kitabxana.net portalının rəhbəri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan
Əbilov həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində görüşdə məlumat verib ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumunun həyata keçirdiyi kulturoloji-intellektual layihələri çərçivəsində www.kitabxana.net - Milli
Virtual-Elektron Kitabxana tərəfindən nəşrə hazırlan dini tolerantlıq, milli azlıqlar və multikultralizm
mövzusundakı elektron nəşr hazırlanaraq İnternetdə yayımlanır, sosial şəbəkələrdə tanıdılır. Natiq
mədəniyyət, milli-mənəvi dəyərlər, multikultiralizm, ədəbiyyat və başqa məsələlərlə bağlı, eyni zamanda
multikultiralizm və tolerantlığın Azərbaycan formaları haqqında fikirlərini bölüşüb.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Güney Azərbaycan ədəbiyyatı bölməsinin sədri, istedadlı yazıçıtərcüməçi Sayman Aruz hər iki tərəfin - Bütöv Azərbaycan ədəbiyyatı mövzüsunda geniş məruzələrlə
çıxış etdi.
Qonaqların maraqlı çıxışlarından sonra gənc liderlərlə qızğın müzakirələr aparıldı: yazarlar oxucuların,
yaradıcı gənclərin çoxsaylı suallarını cavablandırdılar, özləri ilə gətirdikləri kitabları təşkilatın
kitabxanasına hədiyyə etdilər.
Yeni nəsil arasında şairlər öz şeirlərini oxudular, ədəbiyyat barədə fikirlərini bölüşdülər. Sonda qonaqlara
təşkilat haqqında məlumatlar həkk olunan nəşrlər hədiyyə edildi, şəkillər çəkildi. Qərara alındı ki, belə
tədbirlər mütəmadi təşkil olunsun.
Mənbə:
https://www.facebook.com/Aydinxan.ebilli/media_set?set=a.10207877203784269.1073742039.11211489
60&type=3
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun Analitik İnformasiya Bölümü
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