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Xaricdə yaşayan azərbaycanlı 

yazıçıların əsərlərinin təbliği 
 

Kreativ layihə 
 

 

 

 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 

Dövlət  Dəstəyi Şurasının 2019-ci il birinci qrant müsabiqəsinə Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər İctimai Birliyinin təqdim etdiyi “Xaricdə yaşayan azərbaycanlı yazıçıların 

əsərlərinin təbliği” layihəsi qalib gəlmiş və bu yaxınlarda həyata keçirilməyə 

başlanılacaq. 

Maliyyə müsabiqəsinin “Ümumi, orta ixtisas və ali təhsil, mədəniyyət və 

incəsənətin inkişafına dair təşəbbüslər” istiqamətində ekspertlər tərəfindən 

yüksək qiymət alaraq qalib gəlmiş, may ayında gerçəkləşdiriləcək dördaylıq layihə 

haqqında YYSİB sədri, layihə rəhbəri, yazıçı-kulturoloq geniş açıqlama verib. 

 

 “55 milyonluq dünya Azərbaycanlılarının böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə yaşayırlar və 

onların da arasında müasir söz sənəti nümunələrini yaradanlar, diaspor - mühacir 

ədəbiyyatının istedadlı nümayəndələrinin düşüncə məhsulları, əsərlərini hələ də 

tanınmır, lazımınca yayılmayıb. Layihə virtual imkanlardan yararlanaraq milli diaspor 

ədəbiyyatını  Azərbaycanı birləşdirən kulturoloji-ədəbi model kimi izləyir, e-kitblarla 

humanitar düşüncəmizin bu istiqamətinin araşdırılması, tədqiqi, populyarlaşmasını 

dəstəkləyir.  

Çağımızda Azərbaycanlılarının böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə yaşayırlar və onların da 

arasında müasir söz sənəti nümunələrini yaradanlar, diaspor - mühacir ədəbiyyatının 

istedadlı nümayəndələrinin düşüncə məhsulları, əsərlərini hələ də tanınmır, lazımınca 
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yayılmayıb. Bu gün ənənəvi - kağız kitabın tirajının azalması, qiymətlərinin yüksək 

olması, çapındakı bahalıq və yayımındakı şəbəkələrin zəifliyi, eyni zamanda İnternetin 

nəhəng imkanları, ənənəvi yazı və oxu mədəniyyətinin yeni - virtual mütaliə vərdişləri ilə 

əvəzlənməsini, blokadada olan Naxçıvan, həmçinin, respublikamızın  bölgə, rayon və 

kəndlərimizdə yaşayan vətəndaşlarımızı, eyni zamanda, 55 mlilyonluq Azərbaycan 

insanının dünyanın hər yerinə səpələnməsini, qonşu Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyədə 

kompakt halda yaşayan soydaşlarımızın milli kitablara, anadilli nəşr məhsullarına 

tələbatını nəzərə alıb elektron kitab, onlayn-oflayn e-kitab satışı, virtual kitab mağazası, 

elektron kitabxana kimi yeni kulturoloji modellərin ölkəmizdə də inkişafına xidmət edəcək 

kreativ-innovativ təşəbbüslərin dəstəklənməsi vacibdir. Layhə milli diaspor ədəbiyyatı  

istiqamətində yeni prespektivlərin açılmasına yönəldilib. 

Yeniyetmə və gənclərimiz Vətən haqqında düşüncələrinin formalaşmasında diaspor 

ədəbiyyatı və milli-mənəvi dəyərlərinin rolu danılmazdır. Son illər məktəblilər – yeniyetmə 

və gənclərimiz xaricdən ölkəmizə yeridilən Avropamərkəzçiliyə və Qərb kütləvi 

incəsənətə meyilliyinin artması, postmodern dalğalar, müxtəlif liberal dəyərlər, ifrat 

azadlıq, fərdin eqoist həyat tərzinin ifrat təbliği, istər-istəməz, yeni nəslin tərbiyəsinə, 

yaşam və dünya baxışlarına danılmaz təsirlər edir. Belə hallar isə Dağlıq Qarabağ və 

ətraf rayonları işğal altında qalan ölkəmiz üçün müəyyən əngəlliklər yarada bilər.  

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ölkədaxilinə ünvanlanmış Azərbaycançılıq və Prezident 

İlham Əliyevin xarici ictimaiyyətə yönəli milli multukultural ideologiyasını rəhbər tutaraq  

gənclərimizin bütöv Azərbaycan məfkürəsi, milli-mənəvi, vətənpərlik ruhunda böyüməsi 

üçün mühacirətdə yaşayan, xarici ölkələrə səpələnmiş, fəqət sağlam düşüncəli yazışı, 

şair, qələm adamlarının yaratmış olduğu yüksək estetik prinsiplərə cavab verən 

əsərlərindən yararlanmaq faydalı olardı. 

Bütün bu amilləri nəzərə alıb yaradıcı şəxslərin, xüsusən də diaspor yazıçı və şairlərin 

gənclərin və xaricdəki soydaşlarımızın mənəvi baxımından zənginləşdirilməsində rolunu 

artırmaq üçün ədəbi-bədii əsərlərin, ciddi sənət nümunələrinin populyarlaşmasına, 

gənclər arasında yayılmasına, İnternetdə yerləşdrilməsinə böyük ehtiyac duyulur. 

Milli diaspor ədəbiyyatının dünya azərbaycanlılarını sağlam kulturoloji platformada 

birləşməsi üçün əhəmiyyəti böyükdür. Bu istiqamətlərdə xüsusi fəaliyyətlərə ehtiyac 

duyulur. Həyatı kompyüter arxasında – İnternet və sosial şəbəkələrdən tanımağa 

başlamış, virtual reallığı həyatın gerçəkliyi kimi qəbul edən yeni nəslin nümayəndələrinə 

milli kimliyimizi, Vətən sevgisini, bütöv Sazərbaycan ideyasını aşılamaq vacibdir.   

Genetik-mənəvi xəritəmizi dağıdan liberal-radikal dalğalar humanitar-mədəni dəyərlərinizi 

tənəzzülünə aparıb çıxarır. Diaspor ədəbiyyat nümunələri isə bu mənada bizə yardımçı 

ola bilər. Cəmiyyətimizin vətənə sevgi, ana dilimizə və ədəbiyyatımıza sayğı, milli-mənəvi 

dəyərlərlə bağlı bəzi problemlərin kəskinliyini azaltmaq, tarixən qazandığımız humanitar 

baxışların inkişafına xüsusi ehtiyac duyulur. Son zamanlar bu mənəvi-ruhi dəyərlərə 

qarşı xaricdən geniş hücumlar olur və çox hallarda gənclərimizin bir hissəsi liberal 

dəyərlər – insan haqları, kospolitizm, qloballaşma, cinsi azlıqların hüquqlarının 

qorunması kimi “trendlər” altında o qarayaxmalara qoşulurlar. Əlaxüsus də sosial 

şəbəkələrdəki müxtəlif qeyri-addi virtual aksiyalara qarşı ədəbiyyatdakı gözəl ənənələri 

qoymaq lazımdır.  

Layihə sosial-humanitar, mənəvi-ədəbi hərəkata start verməklə, Azərbaycan 

cəmiyyətində get-gedə zəifləyən milli-mənəvi, vətənpərvərlik dəyərlərinin güclənməsi, 

inkişaf etdirilməsi, modernləşdirilməsi istiqamətində real və virtual mədəni-ictimai 

istiqamətlərdə fəaliyyət növlərini həyat keçirməklə sadalanan halları nisbətən zəiflətməyi 
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qarşısına məqsəd qoyub. Hazırda kağız kitabın tirajının azalması, qiymətlərinin yüksək 

olması, çapındakı bahalıq və yayımındakı şəbəkələrin zəifliyi, eyni zamanda İnternetin 

nəhəng imkanları, ənənəvi yazı və oxu mədəniyyətinin yeni - virtual mütaliə vərdişləri ilə 

əvəzlənməsini, blokadada olan Naxçıvan, həmçinin, respublikamızın  bölgə, rayon və 

kəndlərimizdə yaşayan vətəndaşlarımızı, eyni zamanda, 55 mlilyonluq Azərbaycan 

insanının dünyanın hər yerinə səpələnməsini, qonşu Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyədə 

kompakt halda yaşayan soydaşlarımızın milli kitablara, anadilli nəşr məhsullarına 

tələbatını nəzərə alıb elektron kitab, onlayn-oflayn e-kitab satışı, virtual kitab mağazası, 

elektron kitabxana kimi yeni kulturoloji modellərin ölkəmizdə də inkişafına xidmət edəcək 

kreativ-innovativ təşəbbüslərin dəstəklənməsi vacibdir.  

  Aparılan uzun müddətli monitorinqlər, eləcə də sosial mediadakı onlayn-oflayn sorğular, 

ənənvi KİV – mətbuat və TV materialların araşdırması göstərir ki, Azərbaycan 

ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, 

dramaturqlarımız, tərcüməçilərimiz, tənqidçilərimiz, esseistlərimiz, eyni zamanda, onlarla 

əlaqəli fəaliyyət göstərən naşirlərimiz, mətbəəçilərimiz, kitab yayımçılarımız, 

kitabxanaçılarımız və e-kitabla bağlı İKT mütəxəssisləri bu yeni istiqamətə indiyə qədər 

elə də xüsusi əhəmiyyət vermədiklərinə görə son illərdə genişlənən bu mədəniyyət 

sahəsi – diaspor ədəbiyyatı respublikamızda inkişaf etmir. 

Ölkəmizin iqtisadi-sosial inkişafı yüksəldikcə, insanlarımızın maddi rifahı gücləndikcə 

vətəndaşlarda rahatlıq, arxayınlıq, rahatçılığa üstünlük verilməsi kimi cəhətlər ucalır. 

Respublikamızda nə diaspor ədəbiyyatı nümunələri, nə onların kağız və ya e-kitabları, 

rəqəmsal nəşrləri, nə onlayn-oflayn elektron kitabxana, nə də virtual – İnternet kitab 

satışı təşkil olunmadığına görə xaricdə yaşayan milli müəlliflər, hətta onların əsərlərini 

çap edən kitab yayımçıları yeni innovativ sahələrdən bəhrələnə bilmir, dünyada sürətlə 

inkişaf edən mədəni inteqrasiya sahələridən kənarda qalıblar. Son 10-15 ildə xaricdə 

elektron kitab, səsli və rəqəmsal məhsullar, e-kitabxana, İnternetüstü e-nəşr və virtual 

satış kimi yeni kreativ-innovativ təşəbbüslər mədəniyyət sahələrini əhatə edən yaradıcılıq 

sənayesi dünyanın hər yerində sürətlə inkişaf edərək incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla 

məşğul olan şəxslərin maddi rifahını yüksəltməyə, millətlərin humanitar-kulturoloji 

birləşməsinə xidmət etsə də, bizim qələm adamlarımız hələ də köhnə metodlarla 

ədəbiyyatımızı – mədəniyyətimizi inkişaf etdirməyə çalışırlar. Halbuki bu sahədə nəhəng 

iqtisadi və kulturoloji imkanlar mövcuddur. 

Hər dövrlərdə olduğu kimi, müasir cəmiyyətimizin özünün mənəvi dəyərləri, keçmişdən 

günümüzə gəlmə ənənələri  ilə zənginləşməsinə tələbat böyük olub: insanlarımızın, 

xüsusən də gənclərlə yaradıcı şəxslərimizin ikitərəfli sıx ünsiyyətinə böyük ehtiyac 

duyulmaqdaır. Mədəni-ruhi zənginlikləri öyrənmək, qorumaq və gələcək nəsillərə 

çatdırmaq üçün cəmiyyətin mövcud durumu müxtəlif sosial qruplar üzrə araşdırılmalıdır. 

İnsanlarımızın Vətən, xalqa, doğma torpaqlara, milli dilimizə və ədəbiyyatımıza 

münasibətlərində hər zaman yenilik gətirmək lazımdır. Milli-mənəvi dəyərlərimizin 

ictimaiyyətin müxtəlif dairələrinə təsirinin öyrənilməsi, tədqiqi, araşdırılması, həm də 

cəmiyyətimizi zənginləşdirən mənəvi meyarların populyarlaşdırmaq mümkündür. Bunun 

üçün müxtəlif sosial qruplar arasında araşdırmalar aparılmalı və mövcud durum təhlil 

edilməlidir. 

Diaspor və mühacir yazıçılarımız kreativ-intellektual əqli mülkiyyət nümunələrini hələ də 

kağız formada kitablar vasitəsilə oxuculara çatdırmaq üçün özlərinin cibindən pul verib 

ənənəvi nəşriyyatlar – mətbəələrin xidmətindən istifadə edirlər: məhdüd tirajla, 300-500 
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nüsxəylə buraxılan nəşrlər isə 55 milyonluq soydaşlarımız bir yana, Azərbaycandakı 10 

milyona yaxın vətəndaşımızın heç cüzi hissəsinə belə gedib çatmır. Əksinə, elektron 

kitab, rəqəmsal nəşr üçün elə də böyük maddi və texniki məsrəflər sərf etmədən 

müəlliflərimizin kitablarının e-nəşrini sistemləşdirmək, virtual yayımını təşkil etmək, 

İnternetüstü onlayn-oflayn satışını, eləcə də e-kitabxanalarda yerləşdirməklə həm 

oxuculara əlçatan etmək mümkündür, həm də gələcək nəsillərə yeni formatda çatdırmaq 

baxımından faydalıdır. 

Dünyaya səpələnmiş 55 mlyonluq Azərbaycanlıların, eləcə də xaricdə yaşayıb-yaradan 

diaspor ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrinin yeni formatlı e-kitablara, anadilli nəşr 

məhsullarına tələbatını nəzərə alıb elektron kitab, onlayn-oflayn e-kitab satışı, virtual 

kitab mağazalarının təşkili, elektron kitabxanaların resurslarının zənginləşdirilməsi, 

klassik və çağdaş ədəbiyyat nümunələrinin gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün 

Azərbaycandilli qlobal informasiya resurslarının genişləndirilməsi kimi yeni kulturoloji 

modellərin ölkəmizdə inkişafına xidmət edəcək kreativ-innovativ təşəbbüslərin 

dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda İnternetdə - sosial şəbəkəlrədə kreativ-

innovativ fəaliyyətləri təşviq etməklə gənclərin işsizlik problemlərini aradan qaldırmaq, 

mədəni biznesdə - mədəniyyət sənayesində yeni iş yerlərinin açılmasına təkan vermək 

niyyətindəyik. 

Diaspor yazıçıları arasında müasir söz sənəti nümunələrini yaradanlar, diaspor - mühacir 

ədəbiyyatının istedadlı nümayəndələrinin düşüncə məhsulları, əsərlərini hələ də 

tanınmır, lazımınca yayılmayıb. Layihə virtual imkanlardan yararlanaraq milli diaspor 

ədəbiyyatını  Azərbaycanı birləşdirən kulturoloji-ədəbi model kimi izləyir, e-kitblarla 

humanitar düşüncəmizin bu istiqamətinin araşdırılması, tədqiqi, populyarlaşmasını 

dəstəkləyir. 

Layihə icraçıları olaraq qarşıya qoyuan məqsədləri həyata keçirmək üçün aşağıdakı 

vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir: 1) Mühacirətdə yaşayan diaspor yaradıcı şəxsləri və 

naşirlər, yayımçılar arasında innovativ formaların təbliği; 2) Kreativ sahələrdə yeni 

imkanların yaradılmasını təbliğ etmək; 3) Diaspor ədəbiyyatını estetik-ideoloji mənbə və 

e-kitab, rəqəmsal nəşrlər, səsli kitab, elektron kitabxana, virtual satış kimi yeni 

formatların respublikamızda tanıdılmasını, təbliğini genişləndirmək; 4) Real və virtual 

formada kreativ-innovativ təşəbbüsləri  dəstəkləməklə maraqlı tərəflərin günümüzün 

tələblərinə uyğun fəaliyyətlərinin istiqamətlərini dəyişdirərək faydalı əməklə məşğuı 

olunmasını situmullaşdırmaq; 5) Dünyada yaşayan soydaşlarımızı birləşdirəcək 

kulturoloji platforma olaraq Bütöv Azərbaycan idyalogiyasının ədəbi-estetik formasını 

beyinlərə yeritmək üçün diaspor yazıçılarının də dəyərli əsərlərindən yararlanmaq; 6) 

Yeni e-mütaliə, e-yazı və elektron nəşrlərlə çalışmaq vərdişlərinin, bacarıqlarının 

inkişafına təkan vermək; 7) Bu istiqamətlərdəki boşluqları aradan qaldırmaq üçün ədəbi-

mədəni aksiyaların həyata keçirilməsi dəstəkləmək.  

Layihə sadalanan məsələnin həlli istiqamətində bəzi problemlərin ictimailəşdirilməsini 

qarşısına məqsəd qoyduğundan, bu sahənin mütəxəssislərin təcrübələrini birləşdirməyi, 

ictimai müzakirələrin genişlənməsini dəstəkləyir. 

Azərbaycan diaspor ədəbiyyatını yaradanlar, ədəbiyyat üzrə mütəxəssislər, pedaqoqlar, 

sosioloqlar, yeniyetmələr, gənclər, tələbələr, əsgərlər, yazıçı və publisitlər, yazılı və 

elektron KİV nümayəndələri, bloqer və İnternet – sosial media, qlobal şəbəkə 

istifadəçiləri. Layihə diaspor  ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya 

qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, dramaturqlarımız, tərcüməçilərimiz, tənqidçilərimiz, 
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esseistlərimiz, eyni zamanda, onlarla əlaqəli fəaliyyət göstərən naşirlərimiz, 

mətbəəçilərimiz, kitab yayımçılarımız, kitabxanaçılarımız və e-kitabla bağlı İKT 

mütəxəssisləri, eləcə də oxucuları, tələbə və gəncləri əhatələyir.  

Layihənin fəaliyyət istiqaməti cəmiyyətin bütün sferalarını, eləcə də virtual alətlər 

vasitəsilə dünyada yaşayan soydaşlarımızı əhatə edir. Layihədən milli diaspor 

ədəbiyyatına geniş təsəvvürləri və sosial təcrübələri olan yaradıcı insanları, həm də öz 

mədəni səviyyələrini, Vətənə sevgilərini zənginləşdirmək istəyən oxucular 

faydalanacaqlar. Bütövlükdə layihə mənəvi dəyərlərin gənc nəslə ötürülməsini nəzərdə 

tutduğu üçün geniş əhatə dairəsinə malikdir.  

Diaspor yazarlarının milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafına, zənginləşməsinə, yeni nəsil 

nümayəndələrinin Azərbaycana sevgi ruhunda ideoloji-təbliğati əsərlər İnternet və sosial 

şəbəkələrdə, KİV-də, xüsusən də yeni nəsil nümayəndələri arasında tanıdılmasına 

ehtiyac var. Bu istiqamətdə diaspor yazarlarının müxtəlif ədəbiyyat materiallarının 

yayılması, elektron resurslarında daha geniş istifadəsi real nəticələr verə bilər. Milli-

mənəvi və humanist baxışlardan ibarət çağdaş ədəbiyyat nümunələri vətəndaşlarımızın 

estetik zövqünü formalaşdırar, müasir humanitar düşüncəmizi inkişafına səbəb olacaq. 

Əldə olunan nəticələrdən ali təhsil ocaqlarının, Azərbaycanşünaslıq mərkəzlərinin, 

mədəniyyət qurumlarının fəaliyyətində və milli ideoloji-təbliğati işlərində istifadə oluna 

bilər. Azərbaycanlılarımızın qonşu ölkələrdə də yaşadığını nəzərə alsaq, layihənin 

əhəmiyyəti anlaşılandır. 

Ədəbiyyatla məşğul olan və mühacirətdə yaşayan yaradıcı şəxslər, sabiq SSRİ-dəki 

geniş kitab nəşri-satışı-yayımı sistemi dağılandan sonra, əksər hallarda yalnız öz şəxsi 

vəsaitləri hesabına kağız kitab çap etdirsələr də, bu zehni məhsullarını mədəni-

humanitar düşüncə faktına - estetik düşüncəsini kreativ məhsula, intellektual əmtəəyə 

çevirə bilmədiklərinə görə, sosial-iqtisadi cəhətdən əhalinin həssas qrupuna yaxınlaşırlar. 

Fəaliyyətimiz Bakı,İnternet və sosial şəbəkələr, yazılı və elektron KİV. Elektron 

kitabxanalar və resurslar vasitəsilə soydaşlarımızın yaşdığı məkanları əhatələməyi 

nəzərdə tutulub. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnən 55 milyonluq azərbaycanlılarının mənəvi-mədəni 

mərkəzi, adət-ənənlərimizi tədqiq edən estetik-ideoloji qurumlar Bakı şəhərində yerləşir. 

Qonşu ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar və dünyanın hər yerinə səpələnən 55 

milyonluq soydaşımız da Azərbaycan paytaxtı vasitəsi ilə maarifləndiyinə görə layihə 

məhz paytaxtımıza fokuslanıb. Fəaliyyət planında bir çox istiqamətdə innovativ-kreativ 

işlərin görülməsi nəzərədə tutulur. 

1) Layihə texniki-yaradıcı hazılıqları. Layihəyə cəlb olunacaq könüllülərin seçilməsi, 

texniki-yaradıcılıq problemlərin həlli, peşəkar mütəxəssis, müəlliflərlə əlaqələrin 

yaradılması. Tanınmış diaspor düşüncə adamlarının - ədəbi-mədəni xadimlərin, 

yazıçıların, araşdırmaçıların yazdıqları, dünya ədəbiyyatına uyğun ənənəvi 

kitablarının seçilməsi, redaktəsi, korrekturası, bəzilərinin tərcüməsi və e-nəşrə 

hazırlanması. 

2) Mühacirətdə yaşayan müxtəlif nəsil qələm adamlarının yazdığı kitabların elektron 

variantlarının hazırlanması və İnternetdə - xüsusi  elektron resursda 

yerləşdirilməsi. 

3)  Yeni nəsil nümayəndələri və tələbə oxucular üçün intellektual-kulturoloji, ədəbi-

poetik, tarixi-kreativ materialların toplanması, bəzilərini tərcüməsi, rəqəmsal 

formada nəşrə hazırlanması, e-kitab sərgisinin və onlayn-oflayn satışının təşkil 
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olunması. 

4)  Elektron kitabxanada xüsusi resursun, yeni bölümün yaradılması. E-kitablar 

müxtəlif dillərdə olacaq: Azərbaycan, rus, ingilis, türk və b. Hazırlanan 

materialların  İnternetdə yerləşdirilməsi üçün kitabxana.net portalının və milli 

şəbəkə proqramlarının yeni səhifələrlə zənginləşdirilməsi.  

5)  Rəqəmsal nəşrə hazırlanmış e-kitabların virtual sərgisinin təşkili: sosial 

şəbəkələrdə, o cümlədən Feysbukda ayrıca səhifədə layihədə görülən işlərin 

tanıtımı və təbliği. Sosial şəbəkələrdə e-kitabların təbliği, tanıtımı, satışı 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. E-nəşrlərin şəbəkə təqdimatını və satış imkanlarının 

axtarılması, sosial şəbəkələrdə ardıcıl real və virtual tanıtım mərasimlərini 

aparılması. 

7) Yeni mediada, KİV-də, TV və radiolarda, İnternetdə təbliğat işlərinin, PR 

aksiyalarının təşkili. Layihənin sonrakı mərhələsinin hazırlanması, KİV-də media-

aksiyaların təşkili. Monitorinlərin keçirilməsi. Hesabatların hazırlanması və 

əlaqədar orqanlara verilməsi. Layihənin sonrakı mərhələsinin hazırlanması, 

monitorinqini və nəticələrini qiymətləndirilməsi. 

 

Xarici təsirlərə məruz qalan diaspor nümayəndələrimiz kimi mühacirətdəki yaradıcı 

insanlarımızın da respublikamızın hər yerinə səpələnməsi, elektron resurslarda işləyə 

biləcək mütəxəssis çatışmamazlığı. Yeni kulturoloji innovasiyalara hazırlıqsız, ənənvi 

kağız kitaba üstünlük verənlərin mühafizəkarlığı, klassik nəşrlərə üstünlük verən naşir və 

poliqrafiya işçilərinin konservatorluğu, e-yayım şəbəkəsinin olmaması və b. çətinliklərə 

baxmayaraq ədəbi-poetik əsərlərdən ibarət e-topluların, kitabların nəşri və yayılması, 

mətbuatda və elektron KİV-də, eləcə də İnternet resurslarında, yeni mediada, sosial 

şəbəkələrdə bu istiqamətdə güclü təbliğat və tanıtım işlərinin aparılması, xüsusi elektron 

resursların yaradılması, diaspor yazarların əsərləriylə ictimai düşüncəyə təsir 

mexanizmlərini tapmaqla problemlərin nisbətən aradan qaldırılmasına çalışılacaq. 

İcraçılar olaraq ayihənin icrasından gözlənilən nəticələr və davamlılıq məsələrinə xüsusi 

önəm veririk. 

1. Yeni dövrünün texnologiyalarından və elektron alətlərindən bəhrələnərək uyğun 

olaraq, xarici ölkələrdə və respublikamızda yaşayan  Azərbaycan yazıçılarının ədəbi-

bədi, kulturoloji-mədəni, milli-mənəvi, ideoloji-təbliğatı materialların yaradılmasına stimul 

veriləcək: bütöv Azərbaycan mövzusunda yeni ədəbiyyat nümunələri yazılacaq. O 

dəyərlərinin informasiya resurslarında tanıdılması və yayılması əsas nəticələrdən sayıla 

bilər. Diaspor yazıçı və şairlər tərəfindən müxtəlif formatlı materialların hazırlanmasına 

təkan veriləcək və bunların e-resurslarında, müxtəlif sosial şəbəkələrdə yayımı təşkil 

ediləcək. 

2. Nüfuzlu diaspor qələm adamları – yazarlar ilə real və virtual Azərbaycan oxucusu 

arasında mənəvi dəyərlər, ədəbiyyat mövzusunda şəbəkə görüşləri təşkil olunacaq. 

Hazırlanmış materialların elektron formalı ədəbi-kütləvi kitab formasında nəşrə 

hazırlanacaq, İnternetdə yerləşdiriləcək və istifadə üçün açıq yayımlanacaq;  

3. Milli diaspor ədəbiyyatı ilə əlaqədar İnternet və sosial mediada ayrıca elektron 
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resurslar yaradılması nəzərdə tutulur. Feysbuk səhifəsi təşkil edilməsi, hazırlanacaq 

materialların orada  yerləşdirməklə gənclər və dünyada yaşayan soydaşlarımız arasında 

Vətənə, ana dilimizə-ədəbiyyatımıza, humanitar estetik düşüncəmizə sayğı-sevgi 

hisslərinin güclənməsinə təkan verəcək müxtəlif real-virtual aksiyalar, müzakirələr təşkil 

olunacaq; 

4. Layihənin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan məkanlarda fəaliyyət göstərən rəsmi və 

ictimai təşkilatlarda, KİV mərkəzlərində, ali məktəblərdə, elmi mərkəzlərdə və s.  

Azərbaycan diaspor ədəbiyyatının qorunması, inkişaf etdirilməsinin vacibliyi barədə fikir 

mübadilələri, diskussiyalar aparılacaq, görüş və tanıtım məclisləri keçiriləcək; 

Fəaliyyət çərçivəsində aşağıdakı maraqlı nəticələr əldə edilməsi nəzərdə tutulur. 

1) Mühacirətdə yazıb-yaradan qələm adamları - yaradıcı şəxslər ilə kitab naşirləri və 

yayımçıları arasında kreativ-innovativ formalar təbliğ olunacaq; 

2) E-kitab, rəqəmsal nəşrlər, səsli kitab, elektron kitabxana, virtual satış kimi yeni 

formatların respublikamızda tanıdılmasını, tətbiqinə nail olunacaq; Yeni oxu-yazı 

mədəniyyəti bacarıqları formalaşdırılacaq: elektron mütaliə və e-yazı vərdişlərinin  

genişlənəcək;  

3) Real və virtual formada kreativ-innovativ təşəbbüsləri  dəstəkləməklə maraqlı tərəflərin 

günümüzün tələblərinə uyğun fəaliyyətlərinin istiqamətlərini dəyişdirərək diaspor 

ədəbiyyatı sahəsi situmullaşdırılacaq;  

4) Mədəni biznesin oturuşmasına nail olmaqla elektron kitab satışını genişləndiriləcək, 

müəlliflərin qonorar almasına yardımçı olunacaq. İnnovativ üsullarla və elektron nəşrlərlə 

çalışmaq vərdişlərinin, bu istiqamətdə bacarıqlarının formalaşdırılacaq; 

5) Elektron kitabxana resursları daha da zənginləşdiriləcək, e-kitab və rəqəmsal nəşrlər 

sahəsində mütəxəssislərin peşəkarlaşmasına səbəb olacaq; 

6) Təşkilatın könüllüləri layihə çərçivəsində cəmiyyətə fayda olacaq işlər ətrafında 

birləşməsinə, yeni bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə təkan veriləcək və s. 

Layihənin icrası nəticəsində müraciət etdiyimiz problemlə əlaqədar baş verə biləcək 

dəyişikliklərı xüsusi vurğulamaq istəyirik: 

- Zəmanənin tələblərinə cavab verən Azərbaycan ədəbiyyatının diaspor qolunun 

genişlənməsi, bütöv Azərbaycançılıq mövzusunda yeni əsərlərin yazılmasına xidmət 

edəcək; 

- Mühacir – diaspor ədəbiyyatının dəyərli nümunələri İnternet resurslarında yayılması, 

tanıdılması və cəmiyyətimizin estetik zövqünü yüksəltməyə təsiri güclənəcək. 

 - Diaspor yazıçı və şairlər tərəfindən müxtəlif formatlı materialların hazırlanmasına təkan 

veriləcək, mövzuyla əlaqədar yeni e-kitablar hazırlanacaq və bunların e-resurslarında, 

müxtəlif sosial şəbəkələrdə yayımı təşkil olunacaq; 

- Xaricdə yaşayan nüfuzlu qələm adamları – yazarlar ilə respublikamızın 

ədəbiyyatsevərləri arasında mənəvi dəyərlər mövzusunda silslə virtual görüşlər, 

müzakirələr keçiriləcək ki, bu sahədəki boşluqlar doldurulsun.  

- Hazırlanmış materiallar elektron formalı - ədəbi-kütləvi kitab formasında nəşrlər 

hazırlanacaq, İnternetdə yerləşdiriləcək və istifadə üçün açıq yayımlanacaq ki, ondan da 

hər kəs yararlana biləcək;  

- İdeoloji xarakterli milli-mənəvi, dəyərlər ilə bağlı diaspor ədəbiyyatı nümunələri İnternet 

və sosial mediada ayrıca elektron resurs yaradılacaq. 

- Ayrıca Feysbuk səhifəsi təşkil ediləcək, hazırlanacaq materialların orada  

yerləşdirəndən sonra vətəndaşlarımız və dünyada yaşayan soydaşlarımız arasında milli 
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söz sənətimizə sayğı-sevgi hisslərinin inkişafına təkan verəcək müxtəlif real-virtual 

aksiyalar, müzakirələr təşkil olunacaq; 

- Layihənin reallaşdırılması nəzərdə tutulan məkanda fəaliyyət göstərən rəsmi və ictimai 

təşkilatlarda, KİV mərkəzlərində, məktəblərdə və b. Azərbaycan çğdaş diaspor 

ədəbiyyatının dəyərli nümunələrinin qorunmasının, tanıdılmasının, inkişaf etdirilməsinin 

vacibliyi barədə fikir mübadilələri, diskussiyalar aparılacaq, görüş və tanıtım məclisləri 

keçiriləcək, əldə ediləcək materiallar İnternetdə paylanacaq; 

- Yazılı və elektron KİV, yeni mediada media-aksiyaların təşkil ediləcək ki, bu da o 

istiqamətdə dəyişikliklərə aparacaq. 

- Təşkilatın könüllüləri layihə çərçivəsində cəmiyyətə fayda olacaq işlər ətrafında 

birləşməsinə, yeni bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə səbəb olacaq. 

Əldə olunacaq nəticələrin davamlı təsir imkanlarından asılı olaraq gələcəkdə diaspor 

ədəbiyyatı istiqamətində fəaliyyətin genişləndirilməsinə, problemə aid xüsusi elektron 

resursun, e-kitabxananın, eləcə də şəbəkə nəşrlərinin satışını özündə birləşdirəcək yeni 

saytların yaradılması nəzərə alınır. Elektron kitab istehsalı, yayımı, satışı, istifadəsi daha 

da genişləndiriləcək, eyni zamanda ölkəmizin daxilində və xaricdəki anoloji  şəbəkələrinə 

qoşulması, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veriləcək. Sonuncu mərhələ 

kimi  kitabların elektron versiyası hazırlanması layihə bitdikdən sonra da ardıcıl olaraq 

davam etdiriləcək və şəbəkə resursunun genişləndirilməsi, inkişaf etdirilərək 

zənginləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstəriləcək. Kreativ biznes sektoru, müxtəlif 

nəsil oxucu və yazarlar, gənclər QHT-lərini əhatə etməklə, təhsil müəssisələri, elm 

ocaqları, xarici ölkələrdəki diaspor və milli mədəniyyət mərkəzləri ilə geniş bilgi, e-kitab, 

ədəbiyyat, intellektual əlaqələr yaradılacaq. Azərbaycanda ənənəvi kitabların yayımı ilə 

yanaşı, rəqəmsal nəşrlər, e-məhsullar haqqında, onların milli-mənəvi, ədəbi-mədəni, 

tarixi-kulturoloji dəyərlərinin, sərvətlərinin dünyada tanıdılması istiqamətində ən yeni 

texnologiyalardan bəhrələnərək geniş fəaliyyət göstəriləcək. Bu mövzuda əldə edilmiş 

bütün qənaətlərin KİV-də təbliğinin həyata keçirilməsi mənəvi dəyərlərimizin, o cümlədən 

diaspor ədəbiyyatının zənginləşməsi istiqamətində atılmış önəmli addımlardan biri 

olacaqdır. 

YYSİB olaraq ədəbiyyat, e-kitab, elektron kitabxanalar, mədəniyyətimiz, milli-mənəvi 

dəyərlərimiz kimi yüksək estetik alətlərimizin təbliği, diaspor ədəbiyyatı mövzusunda 

rəqəmsal kitabların, toplu və çap məhsulların nəşri istiqamətində silsilə layihələr həyata 

keçirmişik. Təşkilatda fəaliyyət göstərən üzvlərin əksəriyyəti yazarlar, şairlər, pedaqoqlar, 

qələm adamları, tanınmış imza sahibləri və milli dəyərlər sahəsində işləyən elmi-yaradıcı 

şəxslərdir. 

Müxtəlif kreativ layihələrimiz indiyə qədərki ictimai-sosial fəaliyyətlərimiz Azərbaycan 

ictimaiyyətində kifayət qədər əks-səda yaratmış, orta və ali təhsil ocaqları, dövlət və 

ictimai qurumlar, mədəniyyətyönümlü QHT-lər tərəfindən hər zaman faydalanılır. Yazılı 

və elektron KİV-dəki çoxsaylı məlumat və materiallar, eləcə də ekspertlərimizin çıxışları 

bir daha sübut edir ki, cəmiyyətimiz üçün gərəkli işlər ortaya qoymağı bacarmışıq. 

Yaratdığımız elektron kitabxana, hazırlayaraq orada yerləşdrdiyimiz 4000-dən çox e-

kitab, rəqəmsal nəşr, İnternetdə Azərbaycandilli ictimai resurs olaraq ölkəmizdə və 

dünyanın aparıcı nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında, kitabxanalarında, beyin mərkəzlərində, 

mədəniyyət qurumlarında yüksək dəyərləndirilib. İndiyə qədər kreativ innovasiyalar, 

elektron kitab və İnternetüstü e-kitabxanamız ona yaxın milli və beynəlxalq mükafata, 

diplomlara layiq görülüb, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən buraxılmış 
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dərsliklərdə virtual kitabxanamız şagirdlərin və tələbələrin istifadəsi üçün tövsiyyə olunan 

qlobal şəbəkə resursu kimi göstərilib.  

Layihə çərçivəsində dövlət, bələdiyyə, vətəndaş cəmiyyəti, KİV, QHT və b. qurumlarla 

əməkdaşlıq edəcəyik. Onarın sırasında Azərbaycan Respublikası Diaspola iş üzrə Dövlət 

Komitəsi, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan 

Yazıçılar Birliyi, Milli QHT Forumu, orta və ali məktəblər, KİV, İnternet, sosial media,  

elektron kitabxana və b. vardır. 

Reallaşdırılacaq layihə istənilən vaxt geniş ictimai-mədəni monitorinq üçün açıq olacaq. 

Kitam nəşri və yayımı ilə məşğul qurumların nümayəndələri, eyni zamanda AMEA elmi-

tədqiqat institutları, yaradıcı qurumlar, ali təhsil ocaqlarında çalışan alimlər və mütəxəssislər 

monitorinqin işinə cəlb olunması nəzərdə tutulur. 

Kreativ layihə ilə bağlı yekun hesabat həm yazılı və elektron KİV-də yayımlanacaq, həm də 

saytında yerləşdiriləcək. ARPY QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, Mədəniyyət Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi, Milli QHT Forumu, AYB kimi qurumların ekspertləri tərəfindən layihənin 

qiymətləndirilməsinə şərait yaradılacaq. 

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

vasitəsilə gerçəkləşdiriləcəkdir. Layihənin təqdimi və təbliğinə xüsusi önəm veriləcəkdir: 

istər ölkə daxilində, istərsə də dünyada Azərbaycanın multi-mədəniyyəti geniş yayılmasına 

səbəb olacaq. Televiziyada və mətbuatda («525-ci qəzet», “Ədalət”, “Bakı-xəbər”, 

“Mədəniyyət” kimi ölkənin nüfuzlu mətbu orqanlarında, “Space” TV,  İNK Televiziyada və 

digər KİV-də, İnternet saytlarında) kreativ-innovativ layihə, Elektron Şəbəkə Resursu, Virtual 

Kİtabxana haqqında rəylər, fikirlər, məqalələr çap olunacaq, müzakirə xarakterli reportaj və 

süjetlər hazırlanacaqdır. 

Layihə başa çatdıqdan sonra ARPY QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası və əlaqədar qurumlara 

layihənin nəticələri haqqında ətraflı hesabat-arayış təqdim ediləcək, Şuranın mühasibatlıq 

sektoruna isə maliyyə hesabatı təqdim ediləcək. Eyni zamanda AR Maliyyə Nazirliyinə 

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

İnternet portalarına və geniş ictimaiyyətin nümayəndələrinə geniş məlumatlar, hesabatlar 

təqdim ediləcək. 

Müxtəlif KİV orqanlarında gedən materiallara, müzakirələrin səviyyəsinə, çap ediləcək 

kitabdakı əsərlərin dəyərinə, əhatə edəcək iştirakçıların sayına, İnternet resurslarında 

yerləşdiriləcək materiallara olan kütləvi müraciətlərin sayına, cəmiyyətdəki əks-sədaya və 

reaksiyalara görə xüsusi meyarlar işlənib hazırlanacaq və nəticələri qiymətləndiriləcək.  

Həyata keçiriləcək aksiyalar, fəaliyyətlər və layihə ilə bağlı hesabatlar həm yazılı və 

elektron KİV-də yayımlanacaqdır. AzRPY QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının, Milli QHT 

Forumunun,  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə, AMEA-nın humanitar yönümlü institutları, 

ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən ictimai-sosial, mədəni-elmi qurumların, e-

Kitabxana kimi təsisatların ekspertləri tərəfindən layihənin qiymətləndirilməsinə şərait 

yaradılacaq. Layihənin təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması işi düzgün işlənmiş media-plan 

vasitəsilə gerçəkləşdiriləcəkdir. Layihənin təqdimatı, tanıtımı və sosial şəbəkələrdəki 

virtual təbliginə xüsusi önəm veriləcəkdir: istər ölkə daxilində, istərsə də dünyada 

Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinin, diaspor ədəbiyyatımızın geniş yayılmasına səbəb 

olacaq”. 
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