Әlavә 1
Ali vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrinin tәlәbәlәri arasında ümummilli lider
Heydәr Әliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünә hәsr olunmuş bәdii
yaradıcılıq müsabiqә-festivalının
ӘSASNAMӘSİ

I. Bәdii yaradıcılıq müsabiqә - festivalının keçirilmәsinin әsaslandırılması vә
mәqsәdi
Bәdii yaradıcılıq müsabiqә - festivalının keçirilmәsinin әsas mәqsәdi tәlәbәlәri milli
vәtәnpәrvәrlik, mәdәniyyәtimizә, incәsәnәtimizә, milli adәt-әnәnәlәrimizә hörmәt
ruhunda tәrbiyә etmәk, onların bәdii-estetik sәviyyәsini yüksәltmәk, mәdәni hәyat
tәrzinin formalaşdırılması işinә kömәk göstәrmәk, incәsәnәt vә mәdәniyyәtimizin ayrıayrı sәnәt növlәri üzrә istedadlı gәnclәrin üzә çıxarılması, onların qabiliyyәtlәrinin
inkişaf etdirilmәsinә dәstәk vermәkdir.
II. Müsabiqә - festivalın şәrtlәri vә keçirilmә qaydası
1. Müsabiqә - festivalda respublikada fәaliyyәt göstәrәn ali vә orta ixtisas tәhsili
müәssisәlәrinin (musiqi tәmayüllü ali vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәri istisna
edilmәklә) әyani şöbәlәrindә tәhsil alan tәlәbәlәrdәn ibarәt özfәaliyyәt yaradıcılıq
kollektivlәri, dәrnәk vә studiyaları, onlardakı solo ifaçılar, hәvәskar müğәnni, rәqqaslar,
bәdii qiraәtçi, musiqiçilәr, hәmçinin orkestr vә ansambllar (xor, xalq çalğı alәtlәri,
estrada, vokal-instrumental, simli alәtlәr, aşıqlar vә s.), rәqs kollektivlәri (milli, müasir,
bal vә s.), solo ifaçılar (bәdii qiraәtçilәr, müxtәlif musiqi alәtlәrindә ifa edәn fәrdi ifaçılar,
solo ifaçılar vә s.) iştirak edә bilәrlәr:
1.1 İfaçıların çıxışlarında folklorumuzdan, dünya vә Azәrbaycan klassiklәrinin,
müasir şair vә bәstәkarların әsәrlәrindәn istifadә etmәklә yanaşı, doğma vәtәnimizә
mәhәbbәt, torpaqlarımızın azadlığını vә bütövlüyünü tәrәnnüm edәn әsәrlәrә dә geniş
yer verilmәlidir.
2. Müsabiqә - festivalın mütәşәkkil keçirilmәsi, o cümlәdәn Әsasnamәnin
şәrtlәrinә uyğun olaraq kollektivlәrin vә solo ifaçıların arasından fәrqlәnәn namizәdlәri
seçmәk mәqsәdilә yerlәrdә münsiflәr heyәti yaradılır.
3. Müsabiqә - festival 2 mәrhәlәdә keçirilir.
Müsabiqә - festivalın I mәrhәlәsi zonalar üzrә 15 mart 2019-cu il tarixinәdәk ali vә
orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrindә yaradılmış münsiflәr heyәtinin rәhbәrliyi vә bilavasitә
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iştirakı ilә yerlәrdә aparılır (müәssisәdaxili münsiflәr heyәtinin tәşkili vә çıxışların
hazırlanması zamanı mütәxәssislәrә ehtiyac yarandığı tәqdirdә Tәhsil Nazirliyinin
tabeliyindә

fәaliyyәt

göstәrәn

müvafiq

uşaq-gәnclәr

inkişaf

mәrkәzlәrindәn

nümayәndәlәr dәvәt oluna bilәr).
Ali vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrinin tәrkibindә yaradılmış münsiflәr heyәti
müvafiq tәdris müәssisәsinin bәdii-özfәaliyyәt kollektivlәrinin, solo ifaçıların baxışını
keçirәrәk, müsabiqә - festivalın II mәrhәlәsi üçün namizәdlәri seçir.
Müsabiqә - festivalın I mәrhәlәsi 2019-cu ilin mart ayında ali vә orta ixtisas tәhsili
müәssisәlәrinin akt zallarında konsert proqramları ilә yekunlaşır.
4. Müsabiqә - festivalın I mәrhәlәsindә müvәffәqiyyәtlә iştirak etmiş vә müvafiq
münsiflәr heyәti tәrәfindәn seçilmiş kollektiv vә solo ifaçılar barәdә tәqdimat II
respublika mәrhәlәsindә iştirak etmәk üçün orta ixtisas tәhsili müәssisәlәri tәrәfindәn
2019-cu il 18 mart, ali tәhsil müәssisәlәri tәrәfindәn isә aprelin 2-nә qәdәr bu qәrarla
tәsdiq edilmiş münsiflәr heyәtinә tәqdim edilir (ünvan: Bakı şәhәri, Gәnclәr meydanı 3
tel.: (+99412) 497-49-54, Faks: (+99412) 437-32-54, mobil: + (99450) 353-86-04
E-mail: atiahirk@mail.ru; info@atiahi.org )
5. II mәrhәlә - Respublika mәrhәlәsi 20 aprel 2019-cu il tarixinәdәk Bakı, Gәncә,
Lәnkәran, Mingәçevir vә Sumqayıt şәhәrlәrindә keçirilәcәkdir (zaman, mәkan,
iştirakçılar barәsindә mәlumatlar tәhsil müәssisәlәrinә göndәrilәcәkdir).
Respublika müsabiqәsinin qaliblәri bu qәrarla tәsdiq edilmiş Münsiflәr heyәti
tәrәfindәn seçilәcәkdir.
III. Müsabiqә - Festivalın yekunu
1. Münsiflәr heyәti:
 II mәrhәlәyә tәqdimatla gәlәn kollektivlәrin vә solo ifaçıların baxışını keçirir, baxış
müsabiqәnin qaliblәrini seçәrkәn ifaçıların yüksәk yaradıcılıq mәharәti ilә yanaşı,
musiqi seçimini, onların sәhnә mәdәniyyәti, geyimlәrini vә s. nәzәrә alır.
 qaliblәri müәyyәn edir.
2. Kollektiv vә solo ifaçıların II mәrhәlәdә iştirakını müvafiq ali vә orta ixtisas tәhsili
müәssisәlәrinin rәhbәrlәri vә tәlәbә hәmkarlar ittifaqı komitәlәri tәmin edir.
3. Müsabiqә - Festivalın II mәrhәlәsinin nәticәlәri mәlum olduqdan sonra 2019-cu
il may ayının birinci yarısında qaliblәrin iştirakı ilә yekun konsert keçirilir.
Yekun konsertin proqramına nömrәlәrin daxil edilmәsi bu qәrarla tәsdiq edilmiş
Tәşkilat komitәsinin vә Münsiflәr heyәtinin sәlahiyyәtinә aiddir.
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IV. Qaliblәrin mükafatlandırılması
1. Respublika mәrhәlәsindә müvәffәqiyyәtlә iştirak etmiş vә qalib adına layiq
görülmüş kollektiv vә solo ifaçılar Tәhsil Nazirliyinin vә Azәrbaycan Tәhsil İşçilәri Azad
Hәmkarlar İttifaqı Respublika Komitәsinin birgә diplomu vә hәdiyyәlәri ilә tәltif edilirlәr.
Qaliblәr münsiflәr heyәtinin protokolunda qeyd olunur. Protokolda öz әksini tapmış
tәkliflәrә әsasәn Tәşkilat Komitәsi Müsabiqә-festivalın yekunları haqqında qәrarı tәsdiq
edir. Bu barәdә qәrar qәbul edildikdәn sonra iştirakçılar aşağıdakı janrlar üzrә
mükafatlandırılacaqlar:
-

milli vә dünya xalqlarının çalğı alәtlәri

- I, II, III yerlәr

-

xor kollektivlәri

- I, II, III yerlәr

-

rәqs (milli)

- I, II, III yerlәr

-

rәqs ( müasir)

- I, II, III yerlәr

-

bәdii qiraәt (klassik vә müasir әdәbiyyat nümunәlәri)

- I, II, III yerlәr

-

vokal (klassik, müasir vә bәstәkar mahnıları)

- I, II, III yerlәr (9 yer)

-

muğam

- I, II, III yerlәr

-

xalq mahnıları

- I, II, III yerlәr

