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“İntellektual əsgər”: vətənpərvərliyin kreativ-innovativ təbliği 

Kulturoloji layihə 

 

“İntellektual əsgər”: İnternet, sosial şəbəkələr, e-kitabxana, e-kitablar vasitəsilə yeniyetmə 

və gənclər arasında vətənpərvərliyin kreativ-innovativ təbliği” adlı kulturoloji layihə 

Azərbaycan Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

növbəti kulturoloji fəaliyyətinə başlayıb. “İntellektual əsgər”: İnternet, sosial şəbəkələr, e-

kitabxana, e-kitablar vasitəsilə yeniyetmə və gənclər arasında vətənpərvərliyin kreativ-innovativ 

təbliği” adlı kulturoloji layihə haqqında YYSİB-nin sədri, tanınmış yazıçı-kulturoloq, layihə 

rəhbəri Aydın Xan Əbilov KİV və yeni media orqanları üçün geniş açıqlamasında geniş 

məlumatar verib. Onun bildirdiyinə görə, Bakı, İnternet və yeni media, sosial şəbəkələr, Abşeron 

və Lənkəran rayonunda tanıtım təqdimatlarının da nəzərdə tutulduğu layihə həm də 

yeniyetmələrin, gənclərin İKT savadlığının artırılmasına istiqamətlənib. 5 dekabr 2018-ci il 

tarixindən həyata keçirilməyə başlayan layihə elektron təhsil, virtual fəaliyyətlər, elektron 

kitabxana, təqdimat-tanıtım, sosial şəbəkələrdə iş kimi innovativ istiqamətlərin zənginləşməsinə 

yardımçı olacaq. 

Layihə rəhbərinin sözlərinə görə, əsgəri xidmətə yollanan gənclərin nəzərəçarpan hissəsi əsasən 

təhsildə zəif nəticə göstərən, ali məktəblərə qəbul ola bilməyən, sosial-ictimai, mədəni mühitə 

qoşulmayan, daha çox sosial şəbəkələrə və İnternetə, meylli, amma intellektual-elmi düşüncəsi 

zəif olduğundan real həyatda və gələcək hərbi fəliyyətdə problemlərlə rastlaşan, təlim-tərbiyəyə 

çətin uyğunlaşan yeniyetmə, gənclər olduğu statistik məlumatlar da aydın göstərir. Hərbi-

vətənpərvərlik hisslərinin zəiflədiyi, əvəzinə müxtəlif liberl siyasi-dini ideologiyaların təsirinə 

düşən yeni nəsil nümayəndələrinin sayı durmadan artır. Gəncədəki hadisələr, Suriyada vuruşan və 
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müxtəlif beynəlxalq terrorçu qruplşmalara qoşulanların əksəriyyəti savadsız, milli-mənəvi 

dəyərlərdən, vətənpərvərlik hisslərindən uzaq, qəlblərində vətən sevgisi zəif olan gənclərdir. 

Hərbi-vətənpərvərlik sahəsində yeni yazılan bədii-publisitik əsərlərin azlığı, o mövuda ixtisaslı 

gənc və orta nəsil yaradıcı insanların olmaması, İnternet media və sosial şəbəkələrin müxtəlif 

formatlı audio-vizual, virtual-elektron məhsullarının azlığı, milli anadilli resurslarımızın 

formalaşmaması, savadsız gənclərin İKT bilgilərinin - bacarıqlarının lazımi istiqamətdə 

yararlanmamaları, gənc əsgərlərə ünvanlı elektron kitab və əsərlərin məhdud sayda olması bu 

məsələlərin aktual və kəskinliyindən xəbər verir.  

Layihə aşağıdakı məqsədlərlə həyata keçirilir. Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi-sənət 

müsabiqəsi təşkili və yazarları, bloqerlərin bu janrda yeni əsərlərin yaratmağa iştirakını təşviq 

etmək. Elektron kitabxanada ayrıca hərbi-vətənpərvərlik əsrlərindən ibarət mini e-kitabxana 

bölümünü yaratmaq. 30 elektron kitab və rəqəmsal nəşr hazırlayıb İnternetdə azad yaymaq, 

istifadəçilərin, xüsusən də gənclərin, tələbələrin, əsgərlərin ixtiyarına buraxmaq. Yeni İKT 

formaları  - e-kitab, rəqəmsal nəşrlər, audio-vizual (foto-video, sosial media janrlarında), virtual-

elektron məhsullar formasında orta məktəbin son siniflərinin şagirdlərini, peşə məktəblərinin 

tələbələrini, həmçinin müddətli və müddətsiz hərbi qulluqçuların, gənc əsgərlərin və hərb sənəti 

ilə maraqlananların istifadəsinə vermək.  İnternetdə - Feysbukda "İntellektual əsgər" sosial şəbəkə 

resursunu yaratmaq və orada e-kitabların, vizual-virtual məhsulların elektron yayımını ardıcıl 

aparmaq, e-kitab və rəqəmsal nəşrlərin e-sərgisini keçirmək. Gənclər arasında hərb sənətinə 

marağı artırmaq, hərbi-vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlər üstünlük verən, Qarabağ 

torpaqlarımızı azad etmək üçün intellektal hərbiçilərin formalaşmasına təkan vermək.  Gənc 

əsgərlərə, hərbiçilərə İKT bilgilərinin, yeni virtual oxu və e-yazı mədəniyyəti, bilik və 

bacarıqlarını aşılamaq. İnternet, Feysbuk, Tvviter, +Google və Youtube və b. şəbəkələrdə bu 

istiqamətdə fəaliyyətlərin dəstəklənməsi, gənclərin, yeniyetmələrin, əsgərlərin intellektual 

səviyyəsini yüksəltmək. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, www.kitabxana.net - Milli Virtual-Elektron Kitabxana, "Avropa" 

Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, İNK TV, müxtəlif təhsil ocaqları və qurumlar ilə tərəfdaşlıq 

etməklə, layihədə görüləcək işlər aşağıdakı mərhələlərə bölünüb: 

I mərhələ.  1. Hazırlıq: layihəyə cəlb ediləcək komandanın təşkili. Könüllü cəlb ediləcək şəxslərin  

seçilməsi, texniki-yaradıcılıq problemlərin həlli, eləcə də peşəkar mütəxəssis, müxtəlif yaradıcı 

qrup nümayəndələri ilə münasibətlər qurulması, müəlliflərlə əlaqələrin yaradılması. Lazımi texniki 

avadanlıqların əldə edilməsi. Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda İnternetdə ədəbi-sənət müsabiqəsi 

təşkili və yazarları, bloqerlərin bu janrda yeni əsərlərin yaratmağa iştirakını təşviq etmək. 

2. Elektron kitabxanada ayrıca hərbi-vətənpərvərlik əsrlərindən ibarət mini e-kitabxana bölümünü 

yaratmaq. 30 elektron kitab və rəqəmsal nəşr hazırlayıb İnternetdə azad yaymaq, istifadəçilərin, 

xüsusən də gənclərin, tələbələrin, əsgərlərin ixtiyarına buraxmaq. 

II Mərhələ. 3. Yeni İKT formaları - e-kitab, rəqəmsal nəşrlər, audio-vizual (foto-video, sosial 

media janrlarında), virtual-elektron məhsullar formasında orta məktəbin son siniflərinin 

şagirdlərini, peşə məktəblərinin tələbələrini, həmçinin müddətli və müddətsiz hərbi qulluqçuların, 

gənc əsgərlərin və hərb sənəti ilə maraqlananların istifadəsinə vermək. 

4.  İnternetdə - Feysbukda "Gənc əsgər" sosial şəbəkə resursunu yaratmaq və orada e-kitabların, 

vizual-virtual məhsulların elektron yayımını ardıcıl aparmaq, e-kitab və rəqəmsal nəşrlərin e-

sərgisini keçirmək.  Gənclər arasında hərb sənətinə marağı artırmaq, hərbi-vətənpərvərlik, milli-

mənəvi dəyərlər üstünlük verən, Qarabağ torpaqlarımızı azad etmək üçün intellektal hərbiçilərin 

formalaşmasına təkan vermək məqsədilə real və virtual tanıtım tədbirlərinin təşkili.  Gənc 

əsgərlərə, hərbiçilərə İKT bilgilərinin, yeni virtual oxu və e-yazı mədəniyyəti, bilik və 

bacarıqlarını aşılamaq.   
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III Mərhələ. 5.  Rəqəmsal halda - elektron formada nəşrə hazırlanmış e-kitabların bir elektron 

resursda cəmlənməsi, bu barədə İnternetdə, sosial şəbəkələrdə tanıtım kampaniyalarının təşkil 

edilməsi, videovasitələrin hazırlanması, İnternetdə yayılmasının təşkili. E-kitabların İnternetdə - 

elektron kitabxanadakı xüsusi resursda yerləşdirilməsi, mini-elektron kitabxana bölümünü 

yaradılması. Hazırlanan materialların  İnternet resursunda yerləşdirilməsi üçün ayrıca intellektual 

resursunun – kitabxana.net portalının, milli şəbəkə proqramlarının yeni səhifələrlə 

zənginləşdirilməsi. 

6. İnternet, Feysbuk, Tvviter, +Google və Youtube və b. şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin 

dəstəklənməsi, gənclərin, yeniyetmələrin, əsgərlərin intellektual səviyyəsini yüksəltmək. İnternet 

və sosial şəbəkələrdə davamlı təbliğatların qurulması, mütəmadi olaraq kreativ kurs, master-klass 

və e-kitabların virtual sərgilərinin keçirilməsi. Sosial şəbəkələrdə, o cümlədən Feysbukdakı ayrıca 

bir səhifədə layihədə görülən işlərin tanıtımı və təbliği. Sosial şəbəkələrdə hazırlanan, elektron 

kitabxanada yerləşdirilən e-kitabların təbliğ etmək üçün fəaliyyətlərin qurulması. 

7. İctimaiyyətin nümayəndələri, gənclər, məktəblilər və universitet tələbələrinin əngəlli kreativ 

gənclərlə real tanıtım görüşlərinin təşkili. Yaradılacaq elektron mini-kitabxananın və başqa 

elektron nəşrlərin təqdimat mərasimlərinin keçirilməsi. KİV-də, TV və radiokanallarda, İnternet 

saytlarında təbliğat işlərinin, PR aksiyalarının təşkili, Feysbukda layihədə görülən işlərin, eləcə də 

başqa sosial şəbəkələrdə e-nəşrə hazırlanan, e-kitabxanada yerləşdirilən  rəqəmsal kitabların təbliğ 

etmək üçün fəaliyyətlərin qurulması. Layihənin davamlılığını təşkil etmək üçün sonrakı 

mərhələsinin hazırlanması, monitorinqini və nəticələrini qiymətləndirilməsi. 

Layihə çərçivəsində gənclərin əldə edəcəyi konkret bilik, bacarıq və vərdişlərə xüsusidiqqət 

ayrılacaq. Hərbi-vətənpərvərlik sahəsinə aid anadilli intellektual İnternet, elektron kitabxana, 

sosial şəbəkə resursu hazırlanacaq və gənclər onlardan faydalanacaq, eləcə də bu istiqamətdə 

yazıçı, naşir, e-nəşrləri hazırlayanlar, sosial mediada müxtəlif formatlı məhsullar yaradılacaq. 

Hərbi-vətənpərvərlik sahələrini əhatə edəcək mövzuda ədəbi-sənət müsabiqəsi təşkili olunacaq və 

gənc yazıçılar, bloqerlər, publisitlər bu janrda yeni əsərlərin yaratmaqla çağdaş söz  sənətini 

zənginləşdirəcəklər. Elektron kitabxanada ayrıca hərbi-vətənpərvərlik əsrlərdən ibarət mini e-

kitabxana bölümünü yaradılacaq, 30 elektron kitab və rəqəmsal nəşr hazırlayıb İnternetdə azad 

yayıldığına görə istifadəçilərin, xüsusən də gənclərin, tələbələrin, əsgərlərin intellektual-estetik 

bilikləri artacaq. İKT formatı  - e-kitab, rəqəmsal nəşrlər, audio-vizual (foto-video, sosial media 

janrlarında), virtual-elektron məhsullar formasında orta məktəbin son siniflərinin şagirdlərini, peşə 

məktəblərinin tələbələrini, həmçinin müddətli və müddətsiz hərbi qulluqçuların, gənc əsgərlərin və 

hərb sənəti ilə maraqlananların istifadəsinə verildiyindən, onlar tərəfindən bu sahələrdə yeni 

bacarıqlar əldə ediləcək.  İnternetdə - Feysbukda "Gənc əsgər" sosial şəbəkə resursunu 

yaradılacaq, orada e-kitabların, vizual-virtual məhsulların elektron yayımı ardıcıl aparılacaq, e-

kitab və rəqəmsal nəşrlərin e- sərgisi keçiriləcək ki, bu da həm azərbaycandilli qlobal İnformasiya 

məkanı zənginləşdiriləcək, həm də sosial şəbəkələr vasitəsilə 55 milyonluq soydaşlarımıza 

mesajlarımızı çatdıracağıq. Gənclər arasında hərb sənətinə marağı artacaq, hərbi-vətənpərvərlik, 

milli-mənəvi dəyərlər üstünlük verən, Qarabağ torpaqlarımızı azad etmək üçün hazırlıqlı 

intellektal hərbiçilərin formalaşmasına təkan verilicək. Gənc əsgərlərə, hərbiçilərə KT bilgilərinin, 

yeni virtual oxu və e-yazı mədəniyyəti, bilik və bacarıqları aşılanacaq. İnternet, Feysbuk, Tvviter, 

+Google və Youtube və b. şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin dəstəklənməsi, gənclərin, 

yeniyetmələrin, əsgərlərin intellektual səviyyəsini yüksəldilməsinə çalışılacaq. İnternetdə - 

Feysbukda "İntellektual gənc əsgər" sosial şəbəkə resursunu yaratmaqla yeniyetmə və gənclər 

üçün xüsusi kreativ kurs, tanınmış elm, mədəniyyət, sənət və ədəbiyyat adamlarının iştirakıyla 

keçiriləcək e-master-klasslar, mini kitabxana, elektron resurslar, elektron kitab seriyası, habelə 

Youtube videoplatformada onlayn TV proqramlar, elektron məhsullar yaratmaqla kulturoloji, 

intellektual və peşə imkanlarını genişləndirmək, hərbi biliklər sahələrinin inkişafında onların 
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rolunu artırmaq, yeni əsərləri yaradılmasını motivasiya etmək, ədəbiyyat, mədəniyyət,  sənət 

sahələrində bu tipli şəxslərin inkişafını stimullaşdıılacaq. Eyni zamanda yeni İKT və innovativ 

təqdimatlara ehtiyac duyulduğundan, e-kitablar, multimedik imkanlar, İnternet, kompyüter 

texnikası alətləri, kreativ informasiya-intellektual məhsullar yaratmaqla bu sahələrdə gənclərin 

bilik və bacarıqları zənginləşdiriləcək, peşəkarlaşmağa yardımçı olunacaq. 

Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması işi düzgün işlənmiş media-plan vasitəsilə 

gerçəkləşdiriləcəkdir. Fəaliyyətin təqdimatına və təbliğinə xüsusi önəm veriləcəkdir: istər ölkə 

daxilində, istərsə də dünyada əngəlli gənclərin kreativ-kulturoloji potensialının, ədəbi resurslarının 

geniş yayılmasına səbəb olacaq.  

Televiziyada və mətbuatda (“Dövlət və qanun”, “Ədalət”, “Bakı-xəbər”,  kimi ölkənin nüfuzlu 

mətbu orqanlarında, “Space” TV,  İNK Televiziyada və digər KİV-də, İnternet saytlarında), 

müxtəlif sosial şəbəkə və foto-videoideo paylaşım platformalarında layihə, virtual mərkəz,  e-kitab 

və rəqəmsal nəşrlər, elektron kitabxanadakı ayrıca bölüm haqqında rəylər, fikirlər, məqalələr çap 

olunacaq, müzakirə xarakterli reportaj və süjetlər hazırlanması da nəzərdə tutulub. İnternetdə - 

Feysbukda "İntellektual gənc əsgər" sosial şəbəkə resursunu yaratmaqla yeniyetmə və gənclər 

üçün xüsusi kreativ kurs, tanınmış elm, mədəniyyət, sənət və ədəbiyyat adamlarının iştirakıyla 

keçiriləcək e-master-klasslar, mini kitabxana, elektron resurslar, elektron kitab seriyası, habelə 

Youtube videoplatformada onlayn TV proqramlar, elektron məhsullar yaratmaqla kulturoloji, 

intellektual və peşə imkanlarını genişləndirmək, hərbi biliklər sahələrinin inkişafında onların 

rolunu artırmaq, yeni əsərləri yaradılmasını motivasiya etmək, ədəbiyyat, mədəniyyət,  sənət 

sahələrində bu tipli şəxslərin inkişafını stimullaşdırılacaq. 

Layihəylə bağlı yekun hesabat həm yazılı və elektron KİV-də yayımlanacaq, təşkilatın saytında, 

sosial şəbəkələrdəki resurslarında - səhifə və qruplarında yerləşdiriləcək. AGF,  AYB, dövlət və 

ictimai qurumların ekspertləri tərəfindən görüləcək işlərin qiymətləndirilməsinə şərait yaradılacaq. 

Sonda AGF və əlaqədar qurumlara onun nəticələri haqqında ətraflı hesabat-arayış təqdim ediləcək, 

Fondun mühasibatlıq sektoruna isə maliyyə hesabatı təqdim ediləcək. Eyni zamanda AR faliyyə 

Nazirliyinə (maliyyə hesabatı), Vergilər Nazirliyinə (vergi hesabatı), Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyinə, KİV, İnternet portalarına və ictimaiyyətin nümayəndələrinə ətraflı məlumatlar, geniş 

hesabatlar təqdim ediləcək. Layihəyə ictimai nəzarət mexanizmi kimi istənilən qurum və şəxslər 

üçün monitornq edilməsinə açıqdır. 

Layihə bitdikdən sonra da fəaliyyətimiz davam etdirilərək aşağıdakı istiqamətdə işlər həyata 

keçiriləcək:  Davamlı olaraq bu istiqamətdə İnternetüstü bu fəaliyyətlər daha da genişləndiriləcək 

və ardıcıl işlər görüləcək; “İntellektaul gənc əsgər” sosial şəbəkə resursunda yenə də hərbi-

vətənpərvərlik mövzusunda müxtəlif materiallar paylaşılacaq; İnternetdə, elektron kitabxanada, 

sosial mediada hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda elektron kitablar, rəqəmsal nəşrlər eləcə də sosial 

şəbəkələrdə onlayn-oflayn yayımlanacaq, daimi fəaliyyət göstərəcəkdir;  Elektron kitablardan 

ibarət virtual sərgi daimi təşkil olunacaqdır;  Mütəхəssislər tərəfindən bu layihənin həm peşəkar 

dairələri, həm geniş ictimaiyyət tərəfdən müzakirəsi, mətbuatda işıqlandırılmasına şərait 

yaradılacaq; Gələcəkdə elmin və intellektual ədəbiyyatın müxtəlif sahələrinə aid sahə elektron 

kitabxanaları, eləcə də şəbəkə nəşrlərini özündə birləşdirəcək resurslar yaradılacaq; Milli Virtual-

Elektron Kitabxana daha da genişləndiriləcək, eyni zamanda ölkəmizin daxilində və xaricdəki 

anoloji İnternet kitabxanaların şəbəkəsinə qoşulması, qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa xüsusi 

əhəmiyyət veriləcəkdir;  Layihənin növbəti mərhələsi hazırlanaraq donor təşkilatlara təqdim 

olunacaq və b. 
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