Azәrbaycan Respublikası
Tәhsil Nazirliyinin
13 aprel 2018-ci il tarixli
әmri ilә tәsdiq edilmişdir

Ümummilli lider Heydәr Әliyevin anadan olmasının
95 illik yubileyi münasibәtilә ümumtәhsil vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrinin
şagird vә tәlәbәlәri arasında gәnc ifaçıların III respublika müsabiqәsinin
ӘSASNAMӘSİ
Müsabiqәnin mәqsәdi
Mәdәni irsimizin qorunub saxlanılmasında, inkişaf etdirilmәsindә, onun geniş tәbliğindә,
dünya miqyasında şöhrәt tapmasında Azәrbaycan xalqının ümummilli lideri Heydәr Әliyevin
çox böyük vә әvәzsiz xidmәtlәri olmuşdur.
Müsabiqәnin mәqsәdi şagird vә vә tәlәbәlәri ümummilli lider Heydәr Әliyev
nümunәsindә tәrbiyә etmәk, istedadlı, yaradıcı gәnclәri üzә çıxarmaqdır.
Müsabiqәnin tәşkili vә keçirilmә qaydaları
Müsabiqә instrumental ifaçılıq (fortepiano, simli alәtlәr, nәfәs alәtlәri, xalq çalğı
alәtlәri), xanәndәlik vә vokal nominasiyaları üzrә 2 mәrhәlәdә keçirilәcәkdir.
I mәrhәlә - 16-22 aprel 2018-ci il tarixindә әlavәdәki qrafik üzrә keçirilәcәk. Bu mәrhәlәdә
uğurla çıxış edәn iştirakçılar növbәti mәrhәlәyә vәsiqә qazanacaqdır.
II mәrhәlә - 23-26 aprel 2018 – ci il tarixindә qrafik üzrә Bakı Musiqi Akademiyasında
keçirilәcәkdir.
29 aprel 2018-ci il tarixindә Azәrbaycan Dövlәt Musiqi Mәdәniyyәti Muzeyindә
”Heydәr Әliyev vә Azәrbaycan mәdәniyyәti” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı
keçirilәcәk.
Qeyd: Müsabiqәyә qatılan musiqi mәktәblәri vә musiqi yönümlü orta ixtisas tәhsili
müәssisәlәrinin şagird vә tәlәbәlәri münsiflәr heyәti tәrәfindәn ayrı qiymәtlәndirilәcәkdir.
Qaliblәrin seçimi Tәhsil Nazirliyinin tәsdiq etdiyi münsiflәr heyәti tәrәfindәn aparılacaq.

Qaliblәrin mükafatlandırılması
Müsabiqәnin respublika mәrhәlәsindә I, II, III yerlәrә layiq görülәn ifaçılar Tәhsil
Nazirliyinin diplomu vә qiymәtli hәdiyyәlәri ilә mükafatlandırılacaqlar.
Qaliblәrin mükafatlandırılması mәrasimi vә yekun konserti 3 may 2018-ci il tarixindә
Azәrbaycan Dövlәt Akademik Filarmoniyasında keçirilәcәkdir.
Müsabiqәnin şәrtlәri
Müsabiqә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrinin 19 yaşadәk tәlәbәlәri, ümumtәhsil,
musiqi vә uşaq incәsәnәt mәktәblәrinin şagirdlәri arasında keçirilir.
Müsabiqә 3 yaş qrupu üzrә keçirilәcәkdir.
I qrup - 8-12 yaş
II qrup - 13-15 yaş
III qrup - 16-18 yaş
Respublika mәrhәlәsindә iştirak hüququ qazanmış namizәdlәr aşağıdakı sәnәdlәri
tәqdim etmәlidirlәr:
1. Doğum haqqında sәnәdin surәti
2. Foto 2 әdәd (9 x 12 ölçüdә)
3.Tәrcümeyi-hal (hansı müsabiqәlәrdә iştirak edildiyi göstәrilmәli)
4. Proqram (müәllim, konsertmeyster vә әlaqә telefonları göstәrilmәli)
5. Oxuduğu tәhsil müәssisәsindәn arayış
Müsabiqәdә iştirak edәcәk namizәdlәrin sәnәdlәri Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi
Mәktәbinә tәqdim olunmalıdır.
Ünvan: Süleyman Tağızadә küçәsi, 50, Bakı şәhәri 150 nömrәli tam orta mәktәbin binası.
Әlaqә telefonları: 492-61-69, 492-43-97; 055 537-13-70.
Müsabiqәnin tәlәbatı:
Müsabiqәnin şәrtlәri:
Fortepiano
I yaş qrupu
I tur
1. Polifoniya (Kiçik prelüd, 2 vә ya 3 sәsli invensiyalar,ingilis vә fransız suitasından -2-3

hissә)
2.Klassik sonatadan hissә (I vә ya II,III hissә),Variasiyalar.
3.Etüd
II tur
1. Qәrbi Avropa vә rus bәstәkarlarının romantik әsәrlәri 1, vә ya kiçik 2,3 әsәri.
2. XX әsr dünya bәstәkarlarının әsәri
3. Azәrbaycan bәstәkarının әsәri
II yaş qrupu
I tur
1. Polifoniya İ.S.Bax (Y.T.K, partitlәr, suitalardan II –III hissә),
D.Şestakoviç– prelüd vә fuqa
2.Klassik Sonata ( I vә ya II,III hissә), Variasiyalar
3.Virtuoz etüd
II tur
1. Qәrbi Avropa vә rus bәstәkarlarının romantik iri hәcmli ya da 2-3 fәrqli xasiyyәtli әsәr.
2. Azәrbaycan bәstәkarının әsәri
3. XX әsr dünya bәstәkarlarının әsәrlәri
QEYD : I qrup II,III qrupun әsәrlәrindәn istifadә edә bilәr.
III yaş qrupu
I tur
1. Polifoniya İ.S.Bax, (YTK,Partitalar,Suitalar – bütöv, Orqan prelüdya vә fuqa),Şostakoviç prelüd vә fuqa
2.Klassik Sonata (I vә ya II, III hissә) variyasalar
3.Etüd (List, Şopen, Raxmaninov, Skryabin vә b.)
II tur
1. İri hәcmli romantik әsәr
2. XX әsr dünya bәstәkarlarının әsәri
3. Azәrbaycan bәstәkarının әsәri
Orkestr (Simli alәtlәr)
I yaş qrupu
I tur
1.Etüd
2. Qәdim Sonatadan- 2 hissә
3. Virtuoz pyes

II tur
1. Konsert (I hissә vә ya II-III hissә)
2.Azәrbaycan bәstәkarının әsәri
QEYD : I qrup II,III qrupun әsәrlәrindәn istifadә edә bilәr.
II yaş qrupu
I tur
1.Etüd
2. Qәdim Sonatadan- 2 hissә
3. Virtuoz pyes
II tur
1. Konsert (I hissә vә ya II-III hissә)
2.Azәrbaycan bәstәkarının pyesi
III yaş qrupu
I tur
1. Etüd vә ya Kapris
2. Polifoniya (İ.S.Bax)- solo skripka ücün sonata vә patitadan- 2 hissә
3. Virtuoz pyes
II tur
1. Konsert (I hissә vә ya II-III hissә)
2. Azәrbaycan bәstәkarının pyesi
Nәfәs alәtlәri
I yaş qrupu
1.Azәrbaycan bәstәkarının әsәri, iki müxtәlif xarakterli әsәr
( Bir turlu)
QEYD : I qrup II,III qrupun әsәrlәrindәn istifadә edә bilәr.
II yaş qrupu
I tur
1.Azәrbaycan bәstәkarının әsәri, iki müxtәlif xarakterli әsәr
II tur
1.Konsert I hissә vә ya II-III hissә

III yaş qrupu
I tur
1. Azәrbaycan bәstәkarının әsәri
2.Pyes-(Sәrbәst seçim)
3.İri hәcmli әsәr(variasiya vә ya konsert)
II tur
1.Konsert (I-II-III hissә)
Vokal
I yaş qrupu
I tur
1. Azәrbaycan xalq mahnısı
2.Sәrbәst seçim
II tur
1. İki müxtәlif xarakterli әsәr
QEYD : I qrup II,III qrupun әsәrlәrindәn istifadә edә bilәr.
II yaş qrupu
I tur
1. Barokko dövrünün әsәri
2. Azәrbaycan xalq mahnısı
II tur
1. Qәrbi Avropa bәstәkarlarının әsәri
2.Romans, Azәrbaycan bәstәkarının әsәri
III yaş qrupu
I tur
1. Barokko dövrünün әsәri
2. Sәrbәst seçim
II tur
1. Qәrbi Avropa vә ya rus bәstәkarlarının ariya vә romansları
2.Sәrbәst seçim

Xalq çalğı alәtlәri
Tar
Bütün yaş qrupları üzrә
I tur
1. Etüd
2.İki müxtәlif xarakterli әsәr (әsәrlәrdәn biri xarici ölkә
bәstәkarının әsәri olmaq şәrti ilә)
II tur
1. İri hәcmli әsәr (konsert I hissә vә ya II-III hissә, Fantaziya)
2. Muğam (5-7 dәq)
Kamança
Bütün yaş qrupları üzrә
I tur
1. Etüd
2.İki müxtәlif xarakterli әsәr (әsәrlәrdәn biri xarici ölkә
bәstәkarının әsәri olmalı)
II tur
1. İri hәcmli әsәr (konsert I hissә vә ya II-III hissә, Fantaziya)
2. Muğam (5-7 dәq)
Qanun
Bütün yaş qrupları üzrә
I tur
1. Etüd
2.İki müxtәlif xarakterli әsәr (әsәrlәrdәn biri xarici ölkә bәstәkarının әsәri olmalı)
II tur
1. İri hәcmli әsәr (konsert I hissә vә ya II-III hissә,Fantaziya)
2. Muğam (5-7 dәq)
Balaban
Bütün yaş qrupları üzrә
I tur
1. İki müxtәlif xarakterli әsәr

II tur
1. Azәrbaycan xalq rәqsi
2. Muğam (5-7 dәq.)
Xanәndә
Bütün yaş qrupları üzrә
I tur
1. Xalq mahnısı
2. Bәstәkar mahnısı
3. Zәrb muğamı (dәfi özü çalmaq şәrti ilә)
II tur
1.Muğam

