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9.  F. Qasımzadə. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı. 1966 

10. Axundov N.  “ Molla Nəsrəddin “ jurnalının nəşri  tarixi.- Bakı 1959 

11.  F. Hüseynov. Satirik gülüşün qüdrəti. Bakı.1981 
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1. M. Cəlal. Klassiklər və müasirlər. Bakı. 1989 

2. Ə. S ultanlı. Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf ı tarixindən. Bakı. 1964 

3. Y. Qarayev. Faciə və qəhrəman. Bakı. 1986 

4.Cəfər X. Ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü.Bakı. 1970. 

5. Həbibbəyli İ. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2009. 

  

İstifadə ediləcək web səhifələr  

Fənnin xülasəsi Naxçıvan ədəbi mühiti fənni ali məktəblərin filoloji istiqamətdə olan ixtisaslarının  fənn proqramlarında əsas yer 

tutur.. Bildiyimiz kimi, müasir məktəblərin əsas və mühüm vəzifəsi hərtərəfli inkişaf etmiş yeni insan yetişdirmək, 

onu tərbiyə etmək və formalaşdırmaqdan ibarətdir.  Bu mühüm və lazımlı vəzifənin yerinə yetirilməsi orta və ya ali 

məktəblərdə ədəbiyyat kursunun tədrisi qarşısında çox ciddi və məsuliyyətli vəzifələr qoyur.  

Fənnin məqsədləri Bu fənnin əsas məqsədi magistr tələbələrinə Naxçıvan ədəbi mühiti fənninin nəzəri əsaslarını mənimsətmək, 

onların bədii, estetik zövqünü inkişaf etdirmək və onlarda ədəbiyyatımızın bu qolu haqqında  düzgün məlumatların 

verilməsindən ibarətdir. 
Öyrənim nəticələri Kursun sonunda tələbələr bilməlidir ki,  Naxçıvan ədəbi mühiti fənninin bir sıra əhəmiyyəti vardır. Naxçıvan ədəbi 

mühiti fənni Azərbaycan ədəbiyyatının ana dili təlimində mühüm yerlərdən birini tutur. Naxçıvan ədəbi mühiti 

fənninin  öyrənilməsinin bir sıra əhəmiyyəti vardır. Bu kursun əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tələbələr 

mühazirələrdə, seminar və laborator məşğələlərdə qazandıqları elmi-nəzəri bilikləri sonrakı kurslarda özlərinin iş 

təcrübəsində tətbiq edirlər. Bu fənni öyrənməklə həm də tələbələr Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələri, onların 

həyatı və yaradıcılıqları haqqında, onların hər  hansı bir bədii əsərləri haqqında bilik əldə edirlər. 



Tədris metodları Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi Tələbələrə fərdi mövzuda prezentasiyalar verilir və müzakirə aparılır 

Təcrübi məşğələ Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi ilə izah edilməlidir 

Təhlili fəaliyyət Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin          

mənimsənilmə səviyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Simulyasiya Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilməli və simulyasiya proqramlarından 

istifadə edilərək nəticələr qeyd edilməlidir 

Layihə Tələbələrə dərsə aid fərdi labarator işləri verilir və simulyasiya proqramlarından 

istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyunlar üçün materiallar, testlər) və vizual 

(slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd nümunələri) materiallar kimi təlim 

metodlarından istifadə edilir. 

Qiymətləndirmə Mövzunun 

mənimsənilməsi 

Faiz nisbəti(%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı –  

1.Semestr ərzində toplanan maksimum bal –  

- Dərsdə davamiyyətə görə maksimum –  

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum  

-Seminar (məşğələ) və laboratoriya dərslərinin 

nəticələrinə görə maksimum 

100 bal 

50 bal 

10 bal 

– 10 bal 

 

30 bal 

 Qeyd: Seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç) qiyməti olduğu halda ona tədrisin bu növü üzrə 

ballar hesablanır. əks təqdirdə ona bal hesablanmır   

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum–  50 bal 

                       3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: 

Semestr ərzində imtahanın nəticəsinə görə toplanan 

balların cəmi 50-dən    yuxarı olan tələbələr fənni 

mənimsəmiş hesab edilir. 

51 baldan aşağı  “qeyri kafi”            – F 

51 – 60 - “qənaətbəxş”                     – E 

61 – 70- “kafi”                                 – D 

71 – 80 -  “yaxşı”                             – C 

81 – 90 -  “çox yaxşı”                      – B 

91 – 100 – “əla”                              --A 

 

 

 

 

 

                                                         Cəmi: 100 bal  (100%) 

Qiymətləndirmə metodları Tapşırıqlar:Tapşırıq olaraq  tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst iş mövzuları verilir və semester ərzində  

yoxlanılıb qiymətləndirilir. 

“ Naxçıvan ədəbi mühiti”-  magistr-I kurs    

                    Sərbəst iş mövzuları: 

1.  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və ədəbi proses  

2. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbi proses  

3. Naxçıvanda  teatr və mətbuatın inkişaf 

4. Müstəqillik uğrunda mübarizə və Naxçıvanda ədəbi proses 

5. Naxçıvan ədəbi mühiti və Qanlı Yanvar 

6. Müasir dövrdə Naxçıvanda ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 

 

Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəklində sunulur və qiymətləndirilir.Bu təqdimatlar 

“görürəm,  eşidirəm və yadda saxlayıram” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir. 

Kollokvium: semestr ərzində 3(üç) dəfə yazılı,şifahi və test şəklində olur və qiymətləndirilir. 

 

Qaydalar Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyən     

 tələbə imtahana buraxılmır.         

 



Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya imtahanda iştirak edə 

bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını 

yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad verilməlidir. Bununla birlikdə, 

tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul 

edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə imtahan nəticəsinin ləğv 

olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən əvvəlcədən 

müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə 

verilə bilər. 

Tematik plan 

Həftə Tarix 

(ilkin) 

Mövzular Dərslik / Tapşırıqlar / ədəbiyyat 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2022 I Mövzü: XX əsrə qədər Naxçıvan ədəbi mühiti 

haqqında məlumat 

Naxçıvnda ədəbi mühitin təşəkkül tapması. İlk ədəbi 

cığırlar.Bir sıra qədim nümunələrimizdə Naxçıvanla 

bağlı, Naxçıvanla səsləşən süjetlərin olması.Orta 

əsrlərdə Naxçıvan ədəbi mühitində yaşayıb-yaratmış 

sənətkarlar haqqında məlumat. Kəmaləddin Naxçıvani, 

Nəsirəddin Tusi, Hinduşah Məhəmməd, Fəxrəddin 

Naxçıvani və s. haqqında məlumat. 

         XIII yüzilliyin görkəmli dilçi-alimi, filosof, ədib, 

şair,dövlət xadimi Hinduşah Naxçıvani haqqında 

məlumat.XIII-XVIII əsrlərdə Naxçıvan ədəbi 

mühitinin inkişafı. 

 

İ. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

İnternet saytı 

 

2 01.03.2022 II Mövzu: Ordubad ədəbi mühiti haqqında 

məlumat 

 

Ordubad ədəbi mühitinin Naxçıvan ədəbi 

mühiti ilə əlaqəsi. Heyran xanım, Qonçabəyim 

haqqında məlumat. Fəqir Ordubadi, M.T.Sidqi, Qüdsi 

Vənəndi haqqında məlumat. “Əncüməni-şüəra” ədəbi 

məclisinin təşəkkülü və onun ədəbi mühitə təsiri. 

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

İnternet saytı 

3 15.03.2022 III Mövzu: XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 

ictimai-siyasi vəziyyət və ədəbi proses 

  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 

ictimai-siyasi durum. Ədəbi prosesin inkişafı. 

Maarifçi-reailstlərin ədəbi mühitə təsiri. Azərbaycan 

ziyalılarının məslək mübarizələri.  

 

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

 

İnternet saytı 

 

 



4 29.03.2022 IV Mövzu: “Molla Nəsrəddin” jurnalının Naxçıvan 

ədəbi mühitinə təsiri 

       “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr tarixi 

haqqında. Bu jurnalın milli-bədii fikrə təsiri və 

təkmilləşdirməsi. M.S.Ordubadi, 

C.Məmmədquluzadə və başqalarının “Molla 

Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyətləri. 

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

 

İnternet saytı 

 

5 05.04.2022 V Mövzu: 1900-1920-ci illərdə Naxçıvanda ədəbi 

inkişaf 

1900-1920-ci illərdə Naxçıvanda ədəbi proses. Bu 

illərdə Naxçıvan ədəbi mühitində bir sıra görkəmli 

sənətkarların yetişməsi. 

C.Məmmədquluzadə,M.T.Sidqi, Q.Şərifzadə və 

başqaları haqqında məlumat 

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

İnternet saytı 

 

6 12.04.2022 . VI Mövzu: Naxçıvanda mətbuat və teatrın 

inkişafı 

           Naxçıvnda mətbuat və teatrın yaranması 

tarixindən. Milli mətbuatın inkişafı. Teatrın bu 

dövrdəki fəaliyyəti haqqında. Naxçıvan 

ziyalılarının mətbuat vasitəsilə öz fikirlərini xalqa 

çatdırmaları barədə. Naxçıvan teatrının inkişafında 

naxçıvanlı ziyalıların rolu.  

 

 

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

İnternet saytı 

7 19.04.2022 VII Mövzu: 1920-1950-ci illərdə Naxçıvan ədəbi 

mühiti və onun əsas nümayəndələri 

  1920-1950-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühiti haqqında 

məlumat. Naxçıvan ədəbi mühitinin əsas 

nümayəndələri. Bu dövrdə Naxçıvanda yaşayıb-

yaradan ziyalıların əsərlərində Azərbaycan həyatının 

tipik bədii lövhələrinin canlandırılması. Qabaqcıl adət-

ənənələrdən faydalanaraq yeni tipli ədəbiyyatın 

yaradılması. 1921-ci ildə “Cavanlar həyatı” adı ilə 

nəşrə başlayan 1921-ci ilin aprelindən “Şərq qapısı”na 

çevrilən qəzetin nəşri haqqında məlumat. Mətbuatda 

fəaliyyət göstərən  bir sıra sənətkarlar haqqında 

məlumat. 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

 

İnternet saytı 

 

 

8 26.04.2022 VIII Mövzu: Naxçıvan ədəbi mühiti XX əsrin II 

yarısında 

Dövrün ictimai-siyasi durumu. XX əsrin II 

yarısında Naxçıvan ədəbi mühiti haqqında ümumi 

məlumat. Bu dövrdə yazıb-yaradan ədib və şairlər, 

onların müraciət  etdikləri mövzular. 1960-cı illərdən 

yüksəliş yoluna qədəm qoyan Azərbaycan soneti və 

Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi olan A.Babayevin 

bu sahədəki fəaliyyəti. Onun maraqlı sonetləri 

haqqında məlumat 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

 

İnternet saytı 
 

 



9 10.05.2022 IX Mövzu: Naxçıvan ədəbi mühitində poeziyanın 

inkişafı və onun əsas nümayəndələri 

Naxçıvan ədəbi mühitində poeziyanın inkişafı. 

Poeziyanın əsas nümayəndələri haqqında məlumat.  Bu 

illərdəki poeziyanın mövzusu. Vətənpərvərlik, 

sülh,xalqlar dostluğu və s. mövzuların üstünlük təşkil 

etməsi. H.Razi, M.Nəsirli, H.Əzim, H.Elsevər, 

Ə.Yusifli, Ə.Məşkur və başqalarının fəaliyyəti. 

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

İnternet saytı 

 

10 17.05.2022 X Mövzu:Naxçıvan ədəbi mühitində nəsrin inkişafı 

və onun əsas nümayəndələri 

Bədii nəsrin inkişafı. Nəsrin yeni nümayəndələri 

haqqında məlumat.1950-1980-ci illərə qədər nəsrin 

mövzu dairəsi. Bu illərdə gerçək həyatın real təsviri. 

1950-1980-ci illərdə irihəcimli, monumental əsərlərin 

zəif inkişaf etməsi. H.İbrahimov, M.Tarverdiyev, 

N.Nehrəmli, M.Möhsünov, H.Arzulu, 10H.Mehdiyev 

və başqaları haqqında məlumat.    

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

İnternet saytı 

 

11 24.05.2022 XI Mövzu: Teatr və dramaturgiya, onun əsas 

nümayəndələri 

Teatr və dramaturgiyanın inkişaf istiqamətləri, əsas 

nümayəndələri haqqında ümumi məlumat. Bu illərdə 

tamaşaya qoyulan əsərlərin mövzu dairəsi. Naxçıvan 

teatrının repertuarının yerli müəlliflərin əsərləri ilə 

zənginləşməsi. Naxçıvanlı müəlliflərin əsərlərinin tez-

tez tamaşaya qoyulması haqqında. M.H.Təhmasib, 

H.İbrahimov, İ.Səfərli, M.Tarverdiyev, H.Razi, 

K.Ağayeva, H.Əzim və başqalarının dram əsərlərinin 

nümayiş etdirilməsi 

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

İnternet saytı 

 

 

12 31.05.2022 XII Mövzu: Müstəqillik uğrunda mübarizə və 

Naxçıvanda ədəbi proses(1980-2000-ci illər) 

Dövlət müstəqilliyimizin əldə edilməsi.Azərbaycanda 

ictimai-siyasi  durum. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin müstəqil Azərbaycanın yeni siyasətinin 

təməlini qoyması barədə. Müstəqillik illərində elmi-

ədəbi fikrin inkişafı. Müstəqillik mərhələsində 

Naxçıvan regionunda Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi 

muxtar respublikanın, muxtar dövlətin mövcudluğunun 

buradakı elmi-ədəbi fikrin inkişafına şərait yaratması.  

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

 

İnternet saytı 

 

13  XIII Mövzu: Naxçıvanda yaşayan şairlərin 

yaradıcılığında müstəqillik düşüncələrinin bədii 

inikası 

Naxçıvanda yazıb-yaradan şairlərin yaradıcılıqlarının 

əsas istiqamətləri. Naxçıvan ədəbi mühitinin yeni 

mövzular, yeni obrazlar sistemi ilə zənginləşməsi. 

Qarabağ problemi, onun yaratdığı ağrı-acıların 

poeziyaya gətirilməsi.  Vətənimizin tərənnüm 

olunması əsas mövzulardan biri kimi. 

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

İnternet saytı 

14  XIV Mövzu: Naxçıvanda nəsr(1980-2000-ci 

illər): ənənə və novatorluq 

Nəsrin inkişafında novatorluqla ənənənin 

vəhdəti barədə. 1980-2000-ci illərin əsas 

mövzularından biri olan şəhidlik və Qarabağ dərdi. 

Nəsrin tanınmış nümayəndələri haqqında. 

H.İbrahimov, H.Arzulu, R.Babayev, N.Babayev, 

A.Axundov, G.Məmmədova, H.Elsevər və 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  



başqalarının nəsr sahəsindəki fəaliyyəti.  İnternet saytı 

 

15  XV Mövzu: Naxçıvanda dramaturgiya, publisistika, 

ədəbi tənqid və 

ədəbiyyatşünaslıq 

Naxçıvan ədəbi mühitində dramaturgiya, publisistika, 

ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın yeni nailiyyətləri 

haqqında . 1980-2000-ci illərin Naxçıvan teatrı üçün 

qaynar fəaliyyət dövrü olması. Teatrın əlvan repertuar 

və yaradıcılıq imkanları qazanması.Mətbuatın inkişafı, 

yeni qəzet və jurnalların nəşri, publisistikanın inkişafı. 

S.Alışarlı, M.Mahmudzadə, A.Axundov, 

M.Məmmədov və başqalarının publisistik yazıları.  

Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın inkişafı. 

Y.Axundlu, İ.Həbibbəyli, M.Cəfərov, A.Əliyev, 

H.Həşimli, Ə.Qədimov, İ.Cəfərov, Ə.Əzimli və 

başqalarının monoqrafik tədqiqatları, elmi əsərləri, bu 

əsərlərin ədəbiyyatşunaslığa təsiri. 

 

1. Həbibbəyli. Nuhçıxandan Naxçıvana.Elm və təhsil 

,2015, 875s 

2.S. Vəliyev, A. Axundov.Naxçıvanın ziyalıları, elm-

sənət fədailəri.Əcəmi nəşriyyatı, 2017,455s 

3.Axundov A. Naxçıvan ədəbi mühitindən 

səhifələr.Naxçıvan, 2015 

N. Məmmədova. XXəsr  Naxçıvan ədəbi mühiti. 

Naxçıvan 2016. 234s  

 

İnternet saytı 

 

 

SIRA 

№-si 

Seminar -15 saat 

MÖVZULARIN ADI 

SAAT  TARİX QEYD 

1. XX əsrə qədər Naxçıvan ədəbi mühiti haqqında məlumat    

 Ordubad ədəbi mühiti haqqında məlumat 2   

2. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və ədəbi proses    

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının Naxçıvan ədəbi mühitinə təsiri 2   

3. 1900-1920-ci illərdə Naxçıvanda ədəbi inkişaf. Naxçıvanda mətbuat və     

 teatrın inkişafı            2   

   4. 1920-1950-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühiti və onun əsas nümayəndələri 2   

5. Naxçıvan ədəbi mühiti XX əsrin II yarısında    

 Naxçıvan ədəbi mühitində poeziyanın inkişafı və onun əsas nümayəndələri 2   

6. Naxçıvan ədəbi mühitində nəsrin inkişafı və onun əsas nümayəndələri    

 Teatr və dramaturgiya, onun əsas nümayəndələri 2   

7. Müstəqillik uğrunda mübarizə və Naxçıvanda ədəbi proses(1980-2000-ci illər) 2   

8 Naxçıvanda nəsr(1980-2000-ci illər): ənənə və novatorluq    

 Naxçıvanda dramaturgiya, publisistika, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 1   

 

                                         Fənn müəllimi:                               dosent Nüşabə Məmmədəli qızı Məmmədova 

Sıra –

sı 

                                         Mühazirə - 30 saat     Mövzuların adı saat                

TARİX Qeyd 

1 XX əsrə qədər Naxçıvan ədəbi mühiti haqqında məlumat 2 22.02.2022  

2 Ordubad ədəbi mühiti haqqında məlumat 2 01.03.2022  

3 XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət və ədəbi proses 2 15.03.2022  

4 “Molla Nəsrəddin” jurnalının Naxçıvan ədəbi mühitinə təsiri 2 29.03.2022  

5 1900-1920-ci illərdə Naxçıvanda ədəbi inkişaf 2 05.04.2022  

6 Naxçıvanda mətbuat və teatrın inkişafı 2 12.04.2022  

7 1920-1950-ci illərdə Naxçıvan ədəbi mühiti və onun əsas nümayəndələri 2 19.04.2022  

8 Naxçıvan ədəbi mühiti XX əsrin II yarısında 2 26.04.2022  

9 Naxçıvan ədəbi mühitində poeziyanın inkişafı və onun əsas nümayəndələri 2 10.05.2022  

10 Naxçıvan ədəbi mühitində nəsrin inkişafı və onun əsas nümayəndələri 2 17.05.2022  

11 Teatr və dramaturgiya, onun əsas nümayəndələri 2 24.05.2022  

12 Müstəqillik uğrunda mübarizə və Naxçıvanda ədəbi proses(1980-2000-ci illər) 2 31.05.2022  

13 Naxçıvanda yaşayan şairlərin yaradıcılığında müstəqillik düşüncələrinin bədii  inikası 2   

14 Naxçıvanda nəsr(1980-2000-ci illər): ənənə və novatorluq 2   

15. Naxçıvanda dramaturgiya, publisistika, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 2   

                                                                                 Cəmi: 30s.   


