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“Azərbaycan ədəbiyyatında İmadəddin Nəsimi irsi” müsabiqəsinin 

keçirilmə 

 

Qaydaları 

 

1. Ümumi müddəalar 

 

 2019-cu ildə Azərbaycan ədəbiyyatının dahi nümayəndəsi, görkəmli şair və 

mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin (Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu) anadan olmasının 

650 illiyi tamam olur. Azərbaycanın ədəbi-mədəni fikir tarixinin bu əlamətdar hadisəsinin 

dövlət səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti  Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında 

11 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncam imzalamışdır.      

 İrfan ədəbiyyatının ən dəyərli nümunələrindən olan Nəsimi poeziyası Azərbaycan 

poetik dilinin inkişafına əvəzsiz töhfə vermək və fəlsəfi fikrin inkişafını təmin etməklə 

bərabər multikultural dəyərlərin carçısıdır. Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan ədəbi 

mühitinin formalaşmasına, eləcə də ümumbəşəri dəyərləri, insanın fövqəlbəşəri varlıq 

olmasını tərənnüm etməklə dünya ədəbiyyatına böyük təsir etmişdir. 2017-ci ilin may 

ayında Parisdə UNESCO-nun baş qərargahında İmadəddin Nəsiminin vəfatının 600-cü 

ildönümü ilə əlaqədar təntənəli tədbirin keçirilməsi Nəsimi yaradıcılığının ümumbəşəri 

dəyərinin, onun bəşəriyyət üçün gərəkli şəxsiyyət olmasının ifadəsidir. 

 Mütəfəkkirin bədii yaradıcılığının tədqiqi Azərbaycan dilinin və şeirinin, 

ümumiyyətlə, irfan ədəbiyyatının tarixi inkişafının öyrənilməsi baxımından böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Görkəmli mütəfəkkirin oxucu nəslin estetik zövqünü 

müəyyənləşdirən əsərləri XXI əsrin informasiya cəmiyyətində də öz monumentallığını və 

yüksək təsir gücünü qorumaqdadır.        

 Azərbaycanın söz sənəti və tarixində yüz illər boyu yaşayan Nəsimi irsi barədə 

məktəbliləri məlumatlandırmaq, yetişməkdə olan gənc nəslin bədii və fəlsəfi fikrə 

marağını artırmaq məqsədilə “Azərbaycan ədəbiyyatında İmadəddin Nəsimi irsi” 

müsabiqəsi keçiriləcəkdir. İcrası nəzərdə tutulmuş “Azərbaycan ədəbiyyatında 

İmadəddin Nəsimi irsi” müsabiqəsi şagirdlərin mütaliə vərdişlərini, bədii, obrazlı və 

məntiqi təfəkkürünü, tədqiqat aparma bacarıqlarını inkişaf etdirməklə bərabər, istedadlı, 

yüksək analitik düşüncə və təhlil qabiliyyətinə malik şagirdlərin üzə çıxarılmasına da 

xidmət edəcəkdir. 

2. Müsabiqənin vəzifələri 

 

1. Şagirdlərin ədəbi biliklərinin artmasına, oxuyub-anlama bacarıqlarının, dil və nitq 

qabiliyyətlərinin formalaşmasına təkan vermək;  



2. Şagirdlərin düşünmə, müstəqil fikrini əsaslandırma, fikir və ideyalarını əlaqəli 

şəkildə ifadə etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi; 

3. Şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün müxtəlif mövzular ətrafında əks olunması; 

4. Şagirdlərin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və mütaliəyə marağının 

gücləndirilməsi 

5. İstedadlı şagirdlərin aşkar edilməsi və onların istedadının düzgün 

istiqamətləndirilməsi;  

 

 

3. Müsabiqənin keçirilmə qaydaları 

 

Müsabiqə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə tabe ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI 

sinif şagirdlərinin iştirakı ilə 3 mərhələdə həyata keçiriləcəkdir: 

 Məktəbdaxili mərhələ 07– 25 oktyabr 2019-cu il 

 Rayon mərhələsi 28 oktyabr – 04 noyabr 2019-cu il  

 Şəhər mərhələsi 05 – 13 noyabr 2019-cu il  

Müsabiqəyə tədqiqat işlərinin hazırlanması və təqdim olunması məqsədilə 

müsabiqənin Təşkilat Komitəsi tərəfindən Nəsimi poetik yaradıcılığının xüsusiyyətlərini 

ehtiva edən 10 tədqiqat mövzusu müəyyən ediləcəkdir. Müsabiqədə iştirak etmək 

arzusunda olan IX-XI sinif şagirdləri müvafiq mövzulardan birinə müraciət edərək 

tədqiqat işini hazırlayacaq və 10 dəqiqə müddət ərzində şifahi təqdim edəcəkdir. 

Müsabiqə çərçivəsində ilk mərhələ 25.10.2019-cu il tarixədək məktəbdaxili 

keçiriləcəkdir. Məktəbdaxili mərhələnin nəticələrinə müvafiq olaraq hər məktəbdən 

maksimum 3 məktəbli rayon turunda iştirak haqqı əldə edəcəkdir. Müsabiqənin rayon 

mərhələsi 28.10.2019-cu il tarixdən 04.11.2019-cu il tarixədək keçiriləcəkdir. Rayon 

mərhələsində məruzəçilərin tədqiqat işləri yazılı formada münsiflər heyətinə təqdim 

ediləcək və məzmunu qiymətləndiriləcəkdir (elektron forma, Arial 12, interval 1.5). 

Rayon mərhələsində hər bir rayon üzrə ümumi 5 qalib məktəbli müəyyən edilərək 

müsabiqənin şəhər mərhələsində iştirakı təmin ediləcəkdir. 05.11.2019-cu il tarixdən 

13.11.2019-ci il tarixədək keçiriləcək şəhər mərhələsində məktəblilər müsabiqənin 

münsiflər heyəti qarşısında çıxış edəcəkdir. Çıxışlar səsləndirilən fikirlər və 

ideyaların mövzuya uyğunluğu, məzmuna uyğun  jest və mimikalardan məqsədyönlü 

istifadə edilməsi, nitqin aydınlığı, düzgünlüyü və təqdimat üçün ayrılmış vaxta riayət 

edilməsi meyarları üzrə 4 ballıq sistem ilə qiymətləndiriləcəkdir. 

Final mərhələsinin yekununda münsiflər heyətinin qiymətləndirmə ballarının 

nəticələrinə müvafiq olaraq 6 nəfər qalib şagird müəyyən ediləcəkdir. (1 nəfər I yer, 2 

nəfər II yer, 3 nəfər III yer) 

 

     Tədqiqat mövzuları: 

 Nəsimi yaradıcılığında humanist, ümumbəşəri ideyalar 

 Azərbaycan dilində əruzun inkişafında Nəsimi yaradıcılığının təsiri 

 Nəsimi lirikasının başlıca mövzusu-obyekti 

 Nəsimi poeziyasında dünyəvi və ilahi məhəbbət 

 İmadəddin Nəsiminin ictimai-fəlsəfi şeirləri 

 Nəsimi yaradıcılığında panteizm 



 Nəsimi ədəbi məktəbinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri 

 Nəsimi yaradıcılığında təbiətin tərənnümü 

 Nəsimi poeziyasında Azərbaycan divanı 

 Nəsimi poetikasında hürufi müəmmaları 

 

 

4. Mükafatlandırma tədbiri 

 

Müsabiqənin qaliblərinə müvafiq sertifikat və mükafatlar təqdim olunacaqdır. 

Mükafatlandırma mərasimi açıq şəkildə təntənəli surətdə həyata keçiriləcəkdir. 

Mükafatlandırma mərasiminin keçirilmə yeri və tarixi barədə müsabiqənin Təşkilat 

Komitəsi tərəfindən əlavə məlumat veriləcəkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “___” ___________ 2019-cu il tarixli 

___ №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

“Azərbaycan ədəbiyyatında İmadəddin Nəsimi irsi” müsabiqəsinin Bakı şəhəri 

üzrə şəhər mərhələsini keçirən Təşkilat Komitəsinin tərkibi 

 

Təşkilat Komitəsinin sədri 

 

İlhamə Abdullayeva – Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavini 

 

Təşkilat Komitəsinin üzvləri 

 

     1. Samirə Bektaşi  –  Ümumi təhsil sektorunun müdiri 

     2. Afiq Əzizov  –  Ümumi təhsil sekorunun baş məsləhətçisi, İnkişaf layihələri 

     sektorunun müdir əvəzi    

     3. Züleyxa Ələkbərova  –  Təlimə Dəstək Mərkəzinin direktoru 

     4. Sədaqət Məmmədova  –  Təlimə Dəstək Mərkəzinin metodisti 

5. Elnarə Ələsgərova – 202 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

müəllimi 

6. Günel Fətəliyeva – 311 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

müəllimi 

7. Günel Yaqubova – 42 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

müəllimi 

 

 



 


