
Əlavə 1. 

 

Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             

                                                                  “30”  iyul 2021-ci il tarixli 

                F-171 №-li əmrinə əlavə 

 

 

Aşıq  Ələsgərin  200 illik  yubileyinin  qeyd  edilməsi  ilə  bağlı   

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin  

Tədbirlər Planı 

№ Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti 

 

1. 

 
Ustad sənətkar  Aşıq  Ələsgərin  həyat  və  
yaradıcılığına  həsr olunmuş konfransların  

keçirilməsi  

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil müəssisələri  

2021-ci il ərzində 

 

2. 

“XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan şifahi  xalq 
ədəbiyyatının inkişafında  Aşıq Ələsgərin  
rolu”,  “Aşıq Ələsgərin  yetirmələri aşıq  

sənətinin  inkişafına mühüm töhfə 
vermişdir” və s. mövzularda “dəyirmi 

masa”ların  keçirilməsi  

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil müəssisələri 

2021-ci il ərzində 

 

3. 

 
“Aşıq Ələsgər və  Azərbaycan  folkloru” 
mövzusunda  şeir  müsabiqəsinin  təşkili  

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

ümumtəhsil müəssisələri 
2021-ci il ərzində 

 

   4. 

 
 

Aşıq Ələsgərin  200 illik  yubileyinə həsr 
olunmuş müsabiqə və yarışların keçirilməsi  

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil  sektoru, 

Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil müəssisələri 
və uşaq-gənclər inkişaf 

mərkəzləri  

2021-ci il ərzində 

 

5. 

 
Aşıq Ələsgərin  həyat  və yaradıcılığına  
həsr olunmuş  ədəbi–bədii gecələrin və  

“açıq dərs”lərin  təşkili  

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil müəssisələri 
və uşaq-gənclər inkişaf 

mərkəzləri 

2021-ci il ərzində 

 

6. 

 
Ustad sənətkarın 200 illik yubileyinə  həsr 

olunmuş rəsm sərgilərinin  keçirilməsi  

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

ümumtəhsil müəssisələri 
və  uşaq-gənclər inkişaf 

mərkəzləri 

2021-ci il ərzində 



 

7. 

Aşıq Ələsgərin  200 illik  yubileyinə həsr 
olunmuş divar  qəzeti  və  bülletenlərin  

hazırlanması 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru,  

ümumtəhsil müəssisələri  
2021-ci il ərzində 

 

8. 

Məktəb kitabxanalarında Aşıq  Ələsgər  
irsinin   təbliği və əsərlərinin müzakirəsi 
istiqamətində diskusiya  və debatların 

keçirilməsi, ustad sənətkara həsr olunmuş 
elmi və bədii əsərlər, məqalə və kitablarla 

tanışlıq işinin təşkili 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 

Təlimə Dəstək Mərkəzi, 
ümumtəhsil müəssisələri  

2021-ci il ərzində 

 

9. 

 
“Azərbaycan müəllimi” qəzetində ustad  

sənətkarın   həyat və  yaradıcılığına həsr 
olunmuş məqalələrin dərc edilməsi 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 
sektoru, ümumtəhsil 

müəssisələri  

2021-ci il ərzində 

 

10. 

 

Aşıq  Ələsgərin  200 illik  yubileyinin  qeyd  
edilməsi  ilə  bağlı  Tədbirlər Planının 

icrasına dair hesabatların hazırlanması 

İnkişaf layihələri sektoru, 
Ümumi təhsil sektoru, 
İctimaiyyətlə əlaqələr 

sektoru, Təlimə Dəstək 
Mərkəzi  və təhsil 

müəssisələri 

30 noyabr -03  
dekabr   2021-ci il  

 


