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E L A N

«Lider Televiziyası və Radio Azərbaycan» MMC-nin Xəbərlər departamentinin 
ictimai-siyasi şöbəsinin müxbiri İbrahimova Zümrüd Oqtay qızının Lider tv-yə 

məxsus iş vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

(əvvəli ötən sayımızda)
Bəzən reklam üzrə mütəxəssis-
lər kreativliyi reklam kommuni-
kasiyasının informasiya və emo-
sional  cəhətdən tamamlanması 
kimi müəyyən edirlər. 
Mövcudluq meyarına və illüst-
rasiyaların zəruriliyinə görə kre-
ativin şərti təsnifatını ayırmaq 
olar:
- Dizayner (məsələn, Camel pla-
katı, praktiki cəhətdən bütün 
videoçarxlar və s.), yəni vizual 
surətin yaradılmasına yönələn 
kreativ;
- Kopirayter (yəni, mətn, mə sə-
lən, “səs ver, yoxsa uduzarsan”);
- Qarışıq (birinci iki tipin ele-
mentlərini ehtiva edən). 
Reklam   müraciətinin yaradıl-
ması mürəkkəb və  çoxplanlı 
prosesdir ki, yaradıcı element-
lərlə yanaşı, özündə həm elmi 
tədqiqatların elementlərini, həm 
məntiqi təhlilin aparılmasını, 
həm də mürəkkəb, şəxslərarası 
münasibətləri birləşdirir (sifa-
rişçini və reklamçını, yaradıcı 
işçiləri və menecerləri, reklam 
agentliyinin müxtəlif bölmələri-
nin əməkdaşlarını və s.).
ABŞ-ın BBDO reklam agentliyi-
nin keçmiş baş direktoru A.Os-
born yaradıcı reklam prosesinin 
aşağıdakı əsas mərhələlərini 
ayırmışdı:
- Oriyentasiya – problemin 
müəy yən edilməsi;
- Hazırlıq – işə aid informasiya-
nın toplanması;
- Təhlil – toplanmış materialın 
təsnifatı;
- İdeyanın formalaşması – müx-
təlif ideya variantlarının toplan-
ması;
- İnkubasiya – gözləmə, bu za-
man aydınlatma baş verir;
- Sintez – qərarın işlənib hazır-
lanması;
- Qiymətləndirmə - əldə olun-
muş ideyaların nəzərdən keçiril-
məsi. 
Reklam müraciətinin işlənib 
hazırlanması prosesini yalnız 
onun yaradıcı tərəfinə müncər 
etmək olmaz. Reklam agentlik-
lərinin yaradıcı işçiləri (kopiray-

terlər, dizaynerlər,  rəssamlar və 
b.) yalnız reklam sənətinin kiçik 
bir əsərini yox, həm də məqsəd-
li auditoriyanın hər hansı bir 
şeyi alması üçün işgüzar  təklif 
də yaratmalıdırlar ki, bundan 
ünvan sahibinin imtina etməsi 
çətin olsun. Bununla əlaqədar  
kommunikatorun marketinq 
məqsədlərinin reklam  müraciə-
tinin hazırlanması prosesində  
nəzərə alınması vacibdir (o cüm-
lədən, işlənib hazırlanan rekla-
mın  gözlənilən iqtisadi səmərə-
si, hazırlanma müddəti, reklam 
kampaniyasının    büdcəsinə 
görə onun arzularının nəzərə 
alınması). Reklam göndərişinin 
məzmunu və forması, onun ya-
yılma kanalları məqsədli audi-
toriyasının xarakteristikasından 
asılıdır. 
Reklamçılar tərəfindən reklam 
müraciətlərinin işlənib hazırlan-
ma prosesinə elmi yanaşmanın 
gətirilməsi arzusu tamamilə tə-
bii meyil kimi çıxış edir. 
Reklam təcrübəsində geniş ya-
yılan ən tanınmış elmi kreativ  
texnologiyalar  sırasında təsviri 
vəzifələrin həlli nəzəriyyəsinin 
(THVN)  tətbiqidir. Bu nəzəriy-
yənin  banisi Q.S.Altşullerdir. Bu 
nəzəriyyənin əsas kateqoriyaları 
“təfəkkür ətaləti”, “resurs”, “uy-
ğunlaşma”, “ziddiyyət”, “ideal 
son nəticə” və s. hesab olunur. 
Reklam müraciətlərinin işlənib 

hazırlanması prosesində aktiv 
istifadə olunan daha bir tex-
nologiya neyrolinqvistik proq-
ramlaşdırmadır (Neuro-Lingu-
istic Proqramming – NLP).  Bu 
istiqamət ABŞ-da keçən əsrin 
70-ci illərinin ortalarında tət-
biqi psixologiyada istiqamət 
kimi yaranmışdır. Onun banilə-
ri C.Qrinder və R.Bendler hesab 
olunur. Tanınmış amerikalı rek-
lamçılar C.O.Konnor və S.Sey-
mor bu konsepsiyanın mahiyyə-
tini belə müəyyən edirlər: “NLP  
şəxsi ustalıq haqqında elm və 
sənətdir. Sənət ona görədir ki, 
hər bir kəs unikal fərd kimi ye-
niliyin   üslubunu daxil edir ki, 
onu sözlərlə və texnologiyalarla 
əks etdirmək mümkün deyil.
Elm ona görədir ki, görkəmli 
nəticələrə nail  olmaq üçün hər 
hansı bir sahədə görkəmli şəxs-
lər tərəfindən istifadə olunan 
patternlərin (ing. “pattern” – 
“nümunə”, “şablon” deməkdir 
və alınma söz mənasını bildirir) 
aşkar olunması metodu və pro-
sesi mövcuddur. Bununla belə 
“pattern”  dedikdə, reklamda 
“müntəzəm təkrar olunan sabit 
element (fraqment) və ya davra-
nış elementlərinin (fraqmentlə-
rinin) ardıcıllığı başa düşülür.

F.M.Qarayev, 
BDU-nun dosenti

Sosial sahə öz əhəmiyyətinə və 
əhatə dairəsinə görə cəmiyyə-
tin inkişafında mühüm yerlər-
dən birini tutur. Sosial sfera: 
səhiyyə, turizm, elm, təhsil, 
mədəniyyət, sosial təminat, 
mənzil təsərrüfatı və s. sahələri 
özündə birləşdirir. Bir sıra xü-
susiyyətlərinə görə bu sahə iq-
tisadiyyatın digər sahələrindən 
fərqlənir. Bu sahənin inkişafına 
nail olmadan iqtisadiyyatın in-
kişafını görmək mümkün deyil. 
Çünki sosial sahənin inkişafı 
ilə iqtisadiyyatın inkişafı ara-
sında asılılıq vardır. Bu asılılıq 
cəmiyyət üzvləri arasındakı 
sosial və iqtisadi münasibətləri 
təcəssüm etdirir. Bu sahələrin 
fəaliyyəti sosial-iqtisa-
di xarakterli qanunların 
tələb və prinsipindən çox 
asılıdır və bu qanunların 
öyrənilməsi vacibdir.
“Sosial sahənin iqtisadiy-
yatı” fənni bakalavr tədris 
pilləsində tədris olunur. 
i.f.d. H.S.Şamilova tərə-
findən Təhsil Nazirliyinin 
müvafiq standartlarına uy-
ğun olaraq “Sosial sahənin 
iqtisadiyyatı” adlı dərs və-
saiti hazırlanmışdır. Vəsait 
müasir dövrün tələblərinə 
uyğun olaraq tərtib edil-
mişdir. Dərs vəsaiti sosial 
sferaya aid bütün sahələri 
əhatə etməklə yazılmışdır 
və uğurlu, səmərəli tədris 
materialı kimi qiymətləndi-
rilə bilər.
“Sosial sahənin iqtisadiy-
yatı” fənninin tədrisində 
əsas məqsəd cəmiyyə-
tin davamlı inkişafında 
mühüm rolu olan sosial 
problemlərin, sosial sahələrin 
fəaliyyətinin təmin olunması 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən sosial-iqtisadi xarakterli 
qanunların tələb və prinsipləri-
nin öyrənilməsindən ibarətdir. 
Dərs vəsaitində bu problemi 
daha dolğun aydınlaşdırmaq 
üçün müəyyən vəzifələr qarşı-
ya qoyulmuşdur:
- sosial problemlərin öyrənilmə-
sinin və həllinin cəmiyyətdə ro-
lunun müəyyən olunması;
- “Sosial sahənin iqtisadiyyatı” 
fənninin digər konkret və sahə 
elmləri ilə qarşılıqlı surətdə 
əlaqələndirilməsi;
- bazar münasibətləri şəraitin-
də cəmiyyətin sosiallaşması ilə 
demokratikləşdirilməsi prin-
siplərinin əlaqələndirilməsi;
- ölkədə sosiallaşma parametrlə-
rinə uyğun olaraq insan kapita-
lının formalaşmasının və onun 
fəaliyyətinin səmərəlilik meyar-
larının qiymətləndirilməsi;
- sosial sahənin inkişafının so-
sial bərabərsizliyin aradan qal-
dırılmasına təsirinin araşdırıl-
ması;
- beynəlxalq təcrübədə əhalinin 
sosial müdafiəsi modellərinin 

fərqləndirici xüsusiyyətlərinin 
aşkar olunması və s.
Təqdim edilən dərs vəsaitində 
“Sosial sahənin iqtisadiyyatı” 
kursunun predmeti, məqsədi 
və vəzifələri açıqlanır, cəmiy-
yət və sosial sistem anlayışla-
rına aydınlıq gətirilir, sosial 
münasibətlər “Sosial sahənin 
iqtisadiyyatı” fənninin öyrənil-
mə obyekti kimi nəzərdən keçi-
rilir. Burada sosial infrastruktur 
və onun iqtisadi əhəmiyyətinə, 
həmçinin sosial sahənin dina-
mikasını müəyyən edən amil-
lərin şərhinə də yer verilir. “So-
sial sahənin iqtisadiyyatı”nın 
digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi 
və bu fənnin iqtisad elmləri sis-

temində yeri müəyyən olunur.
Bazar iqtisadiyyatı şəraitin-
də ictimai sektorun inkişafı 
məsələlərinə toxunularaq qeyd 
edilir ki, bu sektorun rolu da 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
mövzuda həmin sektorun araş-
dırılması qarşıya qoyulan əsas 
məqsədlərdən biridir. İctimai 
sektor dövlət sərəncamında 
olan iqtisadi resursların məc-
musunu əks etdirir. Sosial inki-
şaf və onun regional aspektlə-
rinin, xüsusilə də kəndin sosial 
inkişafının öyrənilməsi möv-
zunun tədrisində əsas məqsəd 
kimi qoyulmuş və dərs vəsai-
tində öz əksini tapmışdır. 
Dərs vəsaitində tələbat və is-
tehlakın şərhinə ayrıca mövzu 
nəzərdə tutulmuşdur. Mövzu-
nun şərhi tələbatların iqtisadi 
mahiyyətinin açıqlanması və 
müxtəlif meyarlar baxımından 
təsnifatı ilə başlanır. Tələbat 
insanın, sosial qrupun və cə-
miyyətin həyat-fəaliyyətini qo-
ruyub saxlamaq üçün çatışma-
yan və ödənilməsi zəruri olan 
ehtiyac kimi nəzərdən keçirilir. 
Burada istehlakın formaları, sə-
viyyəsi və strukturu da verilir 

və göstərilir ki, istehlak  əldə 
olunmuş məhsulların insanlar 
tərəfindən istifadə olunması 
prosesidir. 
Gəlirlər, onların bölgüsü və 
yenidən bölgüsü mexanizmlə-
ri dərs vəsaitində ətraflı işıq-
landırılmışdır. Əhalinin həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsi 
hər bir cəmiyyətin qarşısında 
duran əsas problemlərdən biri 
olduğu üçün bu kateqoriyanın 
öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Odur ki, bu məsələ 
dərs vəsaitinin mövzuları ara-
sına daxil edilmişdir. Əsas de-
moqrafik proseslərin təhlili, 
işsizlik və yoxsulluğun öyrə-
nilməsi istiqamətində də dərs 

vəsaitində mövzular 
verilmişdir.
Əhalinin sosial mü-
dafiəsi, onun ilkin 
şərtləri və təşkili prin-
sipləri, sosial təminat 
və sosial sığorta siste-
mi, pensiya təminatı 
və pensiya sistemləri, 
sosial sahənin idarə 
edilməsi və tənzimlən-
məsi problemi, sosial 
siyasət və onun əsas is-
tiqamətləri, təhsil, elm 
və səhiyyə sahələrinin 
iqtisadiyyatı və idarə 
edilməsi, ev təsərrüfa-
tı, mənzil-kommunal 
təsərrüfatı və xidmət 
sahələrinin iqtisadiy-
yatı və idarə edilməsi 
məsələləri dərs vəsaiti-
nin digər mövzuların-
da şərh olunmuşdur. 
Dərs vəsaitində iqti-
sadiyyatın qeyri-kom-
mersiya sektoru və 

onun fəaliyyəti barədə məlumat-
lar da əks olunmuşdur. Müəllif 
sosial sahənin fəaliyyətini təmin 
edən resurs potensialının şərhi 
üçün də mövzu ayırmışdır.
“Sosial sahənin iqtisadiyyatı” 
fənninin tədrisi “İqtisadiyyat” 
ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr 
tərəfindən digər fənlərin mə-
nimsənilməsi üçün elmi-nəzəri 
biliklərlə zəngindir. Bu baxım-
dan H.S.Şamilova tərəfindən 
belə bir dərs vəsaitinin hazır-
lanması zamanı gələcək iqtisad 
çı kadrların bu sahədə zəngin 
biliklərə yiyələnməsinin yük-
sək keyfiyyətinin təmin edil-
məsi hədəf alınmışdır.
Dərs vəsaiti “İqtisadiyyat” ixtisa-
sı üzrə müvafiq tədrisi yerinə ye-
tirən müəllimlər və həmin ixtisas 
üzrə təhsil alan tələbələr, həm-
çinin sosial problemlərin, sosial 
sahənin fəaliyyətinin araşdırıl-
ması ilə məşğul olan tədqiqatçılar 
üçün nəzərdə tutulmuşdur.

P.Ə.Həsənova, 
BDU-nun “İqtisadiyyat və 

idarəetmə”  kafedrasının 
professoru, iqtisad elmləri 

doktoru                                                                           

“Excelsior Hotel & Spa Baku” ho-
telində "AtaBank" ASC-nin dəstəyi 
ilə ənənəvi "Summer Party" (yay 
partisi) keçirilib. Açılış mərasimin-
də “AtaHolding” şirkətlər qrupu-
nun tərəfdaşları, şirkət rəhbərləri, 
tanınmış ictimaiyyət xadimləri, zi-
yalılar, aparıcı KİV nümayəndələri 
iştirak ediblər. Açılış mərasimin-
də jurnalislərə müsahibə verən 
“AtaHolding” Korporativ kommu-

nikasiyalar şöbəsinin rəisi Dilara 
Zamanova bildirib ki, hər il olduğu 
kimi, bu il də “Excelsior Hotel & 
Spa Baku” hoteli öz ənənəsinə sa-
diq qalaraq açılış mərasimini açıq 
hovuzun ətrafında təşkil edib. Bil-
dirib ki, paytaxtımıza gələn çox-
saylı qonaqlar və şəhər sakinləri 
şəhərdən kənara çıxmadan qızmar 
yay günlərində gözəl şəraitdə din-
cələ, günəş şüaları qəbul edə, su-

yun yanında axşam mehindən həzz 
ala biləcəklər. Ümumiyyətlə, hotel 
şəhərin mərkəzində olsa da, bu mə-
kan gözəl, mənzərəli, sakit bir yer-
dir və avtomobillərin saxlanılması 
üçün ödənişsiz böyük dayanacağa 
malikdir. Burada bol əyləncə ilə 
dolu gözəl günlər keçirmək olar. 
Hovuz ətrafında olan "Green Hou-
se" restoranı, kafe və bar qonaqlara 
türk və milli mətbəxin zəngin men-
yusu ilə xidmət göstərir. Mərasim-
də loteraya oyunu keçirilib. Məra-
sim iştirakçıları “Excelsior Hotel & 
Spa Baku” hotelinə hədiyyə paket-
ləri, Türk Hava Yollarının İstanbula 
təşkil etdiyi biznes klass biletləri, o 
cümlədən qiymətli hədiyyələr qa-
zanıblar. Bundan başqa, mərasim 
iştirakçıları hotel tərəfindən təşkil 
olunmuş moda sərgisi ilə də tanış 
olublar. 

“Excelsior Hotel & Spa Baku” otelində yay 
mövsümünün açılış mərasimi keçirilib


