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əmri ilə təsdiq olunmuşdur 

 

 

Məktəblilər arasında “Multikulturalizm ili”nə həsr olunmuş  

respublika rəsm müsabiqəsinin 

Əsasnaməsi 

 

Ölkəmizdə multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanılması, daha da inkişaf etdirilməsi 

və geniş təbliğ edilməsi məqsədi ilə 2016-cı il ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamına uyğun 

olaraq  Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan olunmuşdur. “Multikulturalizm ili” çərçivəsində  

uşaqların  mövzu ilə bağlı maraqlı fikir və düşüncələrini öz rəsmlərində əks etdirmələrinə şərait 

yaratmaq üçün ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında respublika rəsm müsabiqəsi 

keçirilir. 

 

I. Müsabiqənin məqsədi: 

Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd “Multikulturalizm ili” çərçivəsində Azərbaycanı 

dünyada multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq, gənc istedadları üzə çıxarmaq, yer üzündə 

müharibələrə etiraz etmək, uşaqlarda digər millətlərə, dinlərə hörmət və dözümlülük hissi 

aşılamaq, uşaqların təhlükəsiz, azad və xoşbəxt yaşamasına dəstək verməkdən ibarətdir.  

 

II. Müsabiqənin təşkili və keçirilmə qaydaları 

Müsabiqənin təşkili üçün rayon, şəhər təhsil şöbələrində təşkilat komitəsi və münsiflər 

heyəti yaradılır.  

Müsabiqə 3 mərhələdə, 3 yaş qrupu üzrə (6-10, 11-14, 15-18 yaşlar) keçirilir.  

1. Məktəb mərhələsi – 15 sentyabr – 14 oktyabr  2016-cı il 

2. Rayon (şəhər) mərhələsi – 21 oktyabr 2016-cı il 

3. Respublika mərhələsi – 2016-cı ilin noyabr ayında  Bakı şəhərində. 

Rəsmlər A2, A3 formatlarda işlənməlidir. Digər formatda olan rəsmlər müsabiqəyə 

buraxılmır. Rəsmlərin işlənmə texnikası sərbəstdir. 

Rəsmlər multikultural dəyərləri  özündə əks etdirməlidir.  

Rəsmlər çərçivəyə alınmalıdır. Rəsmin arxasında müəllifin adı, soyadı, atasının adı, 

rayon, şəhər, məktəb, sinif yazılmış etiketlər əlavə olunmalıdır. Etiket “Arial” şrifti ilə 14 



ölçüdə yazılmalıdır. Etiket 5x8 sm ölçüdə olmalıdır, əlavə olaraq müəllifin ünvanı və telefonu 

da qeyd edilməlidir. 

Respublika mərhələsinə hər yaş qrupu üzrə yalnız bir qalib iş (cəmi 3 iş) təhsil şöbələri 

(idarələri) tərəfindən təqdim olunur. Rəsmlər 27 oktyabr 2016-cı il tarixədək  Bakı şəhəri 

Nizami rayon Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinə ( Ünvan: Bakı şəhəri, Q.Qarayev 61; 

əlaqə telefonları: (012) 421-54-66; (012) 421-41-91) göndərilməlidir. 

Müsabiqəyə təqdim olunan işlər geri qaytarılmır.  

Respublika mərhələsinə dəvət olunan şagirdlərin ezamiyyə xərcləri rayon, şəhər təhsil 

şöbələri (idarələri) tərəfindən ödənilir. 

 

III. Qaliblərin mükafatlandırılması 

Müsabiqənin rayon (şəhər)  mərhələsinin qalibləri rayon, şəhər təhsil şöbələri (idarələri) 

tərəfindən  diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılır. Müsabiqənin Respublika mərhələsinin 

qalibləri Təhsil Nazirliyinin diplomu və qiymətli hədiyyələri ilə mükafatlandırılacaqdır. 


