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Gənc İfaçıların «WORLD HARMONY» Beynəlxalq 

Klassik və Folklor Musiqi Müsabiqəsinin 

 

Ə S A S N A M Ə S İ 

 

I. MÜSABİQƏNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

 

Klassik musiqi və folklorun geniş yayılması, xüsusi istedada malik uşaq və gənclərin aşkara 

çıxarılması, onların dəstəklənməsi və yaradıcılıq potensialının, musiqi təhsilinin inkişaf etdirilməsi, 

uşaq yaradıcı kollektivlərinin ifaçılıq məharətinin yüksəldilməsi, müxtəlif milli mədəniyyətlərin 

birliyini təbliğ etmək məqsədilə Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi 2019-cu il 2 – 8 aprel 

tarixlərində Bakı şəhərində Gənc İfaçıların «WORLD HARMONY» Beynəlxalq Klassik və Folklor 

Musiqi Müsabiqəsini keçirir.  

 

 

II. MÜSABİQƏNİN  KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 

 

Müsabiqədə solo ifaçıları, ansambllar, xor və rəqs kollektivləri iştirak edə bilər. Müsabiqə 

aşağıdakı nominasiyalar üzrə beş yaş qrupunda keçirilir və  iki turdan ibarətdir:  

 fortepiano (solo) 

 simli alətlər (solo) 

 nəfəs və zərb alətləri (solo) 

 xalq çalği alətləri (solo) 

 akademik vokal (solo) 

 milli vokal (solo) 

 estrada oxuma (solo) 

 rəqs (solo və ansambl)  

  

Müsabiqə aşağıdakı nominasiyalar üzrə bir turda keçirilir:  

 instrumental ansambllar (klassik və milli) 

 vokal ansambllar (akademik, milli və estrada) 

 xor kollektivləri 

 rəqs kollektivləri 
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QRUPLAR ÜZRƏ YAŞ HƏDDİ: 

 

 I   yaş qrupu:             7  – 11 yaş; 

 II  yaş qrupu:            12 –  15 yaş; 

 III yaş qrupu:            16 –  19 yaş; 

 IV yaş qrupu:            20 –  25 yaş; 

 Qarışıq yaş qrupu:    7 –  25 yaş (ansambl, xor və rəqs kollektivləri üçün) 

 

Müsabiqə qalibləri (qran-pri, I, II və III yerlər) diplom və pul mükafatları ilə təltif olunacaqlar.  

Münsiflər tərəfindən seçilən müsabiqə iştirakçıları Qala-konsertdə çıxış edəcək və müxtəlif 

nominasiyalarda mükafatlandırılacaqlar.  

 

 

III. MÜSABİQƏYƏ TƏQDİM OLUNAN SƏNƏDLƏR 

 

1. Ərizə-anket (forma 1 əlavə edilir); 

2. 1 ədəd 3x4 ölçüdə rəngli fotoşəkil; 

3. İştirakçının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (doğum haqqında şəhadətnamə və ya şəxsiyyət 

vəsiqəsinin surəti); 

4. Rəqs və xor kollektivləri üçün kollektivin 10x15 ölçüdə rəngli fotoşəkili və bədii rəhbərin şəxsiyyətini 

təsdiq edən sənədin surəti.  

 

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər 20.03.2019-cu il tarixinədək qəbul olunur.  

Əlaqə nömrəsi: (+ 994) 50 411 82 62 (Azərbaycan)  

E-mail: qara.qarayev.68@mail.ru   

 

 

IV. MÜSABİQƏNİN MÜNSİFLƏRİ 

 

Münsiflər heyəti Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna, Litva və Qazaxıstandan dəvət 

olunmuş mütəxəssislərdən ibarətdir. 

 

 

mailto:qara.qarayev.68@mail.ru
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V. MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏ 

 

Müsabiqə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İştirakçı-Dövlətlərinin Dövlətlərarası Humanitar 

Əməkdaşlıq Fondunun maliyyə dəstəyi və iştirakçıların qismən özünümaliyyələşdirməsi əsasında 

keçirilir. Hər bir xarici iştirakçı (solist, ansambl və ya kollektiv) müsabiqədə iştirak etmək üçün 50 €, 

yerli iştirakçılar isə (solist, ansambl və ya kollektivlər) 50 ₼ ödəməlidirlər. 

 

Ödənişə daxildir:  

 ərizələrin emalı; 

 münsif üzvlərinin işi; 

 diplomların hazırlanması; 

 KİV-də tədbirin işıqlandırılması 

 qaliblərin pul mükafatı  

 

 

VI. PROQRAM ÜZRƏ TƏLƏBLƏR 

 

Bütün nominasiyalar üzrə müsabiqə iştirakçılarına dahi Azərbaycan bəstəkarı  Qara 

Qarayevin əsərini ifa etmələri tövsiyə olunur. 

 

İştirakçının bir turda ifa etdiyi proqram yaş qrupuna uyğun olaraq göstərilən vaxtdan artıq 

olmamalıdır:  

I   yaş qrupu   – 7 dəqiqə;  

II  yaş qrupu  – 10 dəqiqə;  

III yaş qrupu  – 15 dəqiqə;  

IV yaş qrupu  – 20 dəqiqə;  

Qarışıq yaş qrupu – 15 dəqiqə.  
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VII. MÜSABİQƏNİN PROQRAMI 

FORTEPİANO (I yaş qrupu) 

I tur 

1. Polifonik əsər  

2. Sonatina və ya yüngül variasiyalar 

 

II tur 

1. Etüd  

2. Milli bəstəkarın pyesi.  

Qeyd: milli bəstəkarın pyesi əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  

 

FORTEPİANO (II yaş qrupu) 

I tur 

1. Polifonik əsər  

2. Klassik sonata (I hissə –  sonata alleqrosu) 

 

II tur 

1. Etüd  

2. Milli bəstəkarın pyesi.  

Qeyd: milli bəstəkarın pyesi əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  

 

FORTEPİANO (III və IV yaş qrupları) 

I tur 

1. Polifonik əsər  

2. Klassik sonata (I hissə –  sonata alleqrosu) və ya variasiyalar 

 

II tur 

1. Virtuoz etüd  

2. İri formalı əsər (ballada, rapsodiya, skertso, ekspromt və i. a.) 

3. Milli bəstəkarın pyesi.  

Qeyd: milli bəstəkarın pyesi əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  
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SİMLİ  ALƏTLƏR (I yaş qrupu) 

I tur 

1. Etüd  

2. Milli bəstəkarın pyesi.  

Qeyd: milli bəstəkarın pyesi əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  

 

II tur 

Öz sinfinə uyğun iri həcmli əsər  

 

SİMLİ  ALƏTLƏR (II yaş qrupu) 

I tur 

1. Etüd (kapris)  

2. Barokko dövrünə aid pyes 

 

II tur 

1. İri formalı əsər  

2. XX əsr bəstəkarının pyesi 

          Qeyd: XX əsr bəstəkarının pyesi əvəzinə iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  

 

SİMLİ  ALƏTLƏR (III yaş qrupu) 

I tur 

1. Virtuoz kapris  

2. Barokko dövrünə aid əsər (sonata və ya partitanın bir hissəsi) 

 

II tur 

1. İri formalı əsər (konsertin I və ya II, III hissələri də ola bilər) 

2. XX əsr bəstəkarının pyesi 

          Qeyd: XX əsr bəstəkarının pyesi əvəzinə iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  

 

SİMLİ  ALƏTLƏR (IV yaş qrupu) 

I tur 

1. İki virtuoz kapris  

2. Barokko dövrünə aid əsər (sonata və ya partitanın iki müxtəlif xarakterli hissəsi) 
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II tur 

1. İri formalı əsər 

2. XX əsr bəstəkarının pyesi  

          Qeyd: XX əsr bəstəkarının pyesi əvəzinə iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  

 

NƏFƏS VƏ ZƏRB ALƏTLƏRİ (I yaş qrupu) 

I tur 

İki müxtəlif xarakterli pyes. Onlardan biri milli bəstəkarlın əsəri olmalıdır. 

Qeyd: milli bəstəkarlın əsəri əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  

 

II tur 

İstəklə seçilən pyes  

 

NƏFƏS VƏ ZƏRB ALƏTLƏRİ (II yaş qrupu) 

I tur 

İki müxtəlif xarakterli pyes. Onlardan biri milli bəstəkarlın əsəri olmalıdır. 

Qeyd: milli bəstəkarlın əsəri əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  

 

II tur 

İri formalı əsər (konsertin I və ya II, III hissələri də ola bilər)  

 

NƏFƏS VƏ ZƏRB ALƏTLƏRİ (III və IV yaş qrupları) 

I tur 

1. Virtuoz əsər 

2. Barokko və ya klassik dövrün əsəri 

 

II tur 

1. İri formalı əsər (konsertin I və ya II, III hissələri də ola bilər) 

2. Milli bəstəkarın əsəri  

Qeyd: milli bəstəkarlın əsəri əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  
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XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ  (I yaş qrupu) 

I tur 

1. Milli bəstəkarın əsəri 

2. Xarici bəstəkarının əsəri 

Qeyd: bəstəkar musiqisi ifa olunmayan alətlərdə (məs. saz) ənənəvi musiqi janrına aid olan iki 

müxtəlif xarakterli əsər 

 

II tur 

1. Şifahi ənənəli xalq musiqisi (mahnı, rəqs) 

2. Bəstəkar əsəri 

Qeyd: bəstəkar musiqisi ifa olunmayan alətlərdə (məs. saz) ənənəvi musiqi janrına aid olan iki 

müxtəlif xarakterli əsər 

 

XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ (II – IV yaş qrupları) 

I tur 

1. Virtuoz pyes və ya etüd 

2. İri formalı əsər (konsert – I və ya II, III hissələr, konsertino, sonatina, sonata, variasiya, 

fantaziya, rapsodiya və i. a.) 

 

II tur 

Şifahi ənənəli professional yaradıcılıq janrına aid olan əsər (Şərq ölkələrinin nümayəndələri 

üçün muğam, makam, şaşmakom, mukam, küy və i. a.)  

 

AKADEMİK VOKAL (solo, I yaş qrupu) 

I tur 

İstəklə seçilən iki əsər. Onlardan biri milli bəstəkarlın əsəri olmalıdır. 

Qeyd: milli bəstəkarlın əsəri əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  

 

II tur 

İstəklə seçilən iki əsər 
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AKADEMİK VOKAL (solo, II yaş qrupu) 

I tur 

1. Xalq mahnısı 

2. XX əsr klassik bəstəkarın əsəri 

 

II tur 

1. Qərbi Avropa bəstəkarının əsəri 

2. Milli bəstəkarın əsəri  

Qeyd: milli və ya XX əsr bəstəkarının əsəri əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa 

edə bilərlər  

 

AKADEMİK VOKAL (solo, III yaş qrupu) 

I tur 

1. Xalq mahnısı 

2. XX əsr klassik bəstəkarın əsəri 

 

II tur 

1. Milli bəstəkarın əsəri (ariya və ya romans) 

2. Qərbi Avropa bəstəkarının ariyası 

Qeyd: milli və ya XX əsr bəstəkarının əsəri əvəzinə iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə 

bilərlər  

 

AKADEMİK VOKAL (solo, IV yaş qrupu) 

I tur 

1. Romans 

2. Qədim ariya 

 

II tur 

1. Qərbi Avropa bəstəkarının ariyası  

2. Milli bəstəkarın əsəri (ariya və ya romans) 

Qeyd: milli bəstəkarının əsəri əvəzinə xarici iştirakçılar Q. Qarayevin əsərini ifa edə bilərlər  
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MİLLİ VOKAL (solo, I yaş qrupu) 

I tur 

1. Xalq mahnısı 

2. Bəstəkar mahnısı 

 

II tur 

Şıfahi ənənəli professional yaradıcılıq janrına aid olan əsərdən bir parça (Şərq ölkələrinin 

nümayəndələri üçün muğam, makam, şaşmakom, mukam, küy və i. a.). 

 

MİLLİ VOKAL (solo, II –  IV yaş qrupları) 

I tur 

1. Xalq mahnısı 

2. Bəstəkar mahnısı 

 

II tur 

Şıfahi ənənəli professional yaradıcılıq janrına aid olan əsər (Şərq ölkələrinin nümayəndələri 

üçün muğam, makam, şaşmakom, mukam, küy və i. a.)  

 

ESTRADA OXUMA (solo, I yaş qrupu) 

I tur 

İstəklə seçilən iki əsər 

 

II tur 

İstəklə seçilən iki əsər 

 

ESTRADA OXUMA (solo, II –  IV yaş qrupları) 

I tur 

1. Xalq mahnısı 

2. Xarici ölkə bəstəkarının mahnısı 

II tur 

1. Milli bəstəkarın mahnısı 

2. Xarici ölkə bəstəkarının mahnısı 
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RƏQS (solo və ansambl, bütün yaş qrupları) 

I tur 

1. Bəstəkar musiqisinə qurulmuş rəqs (stilizasiya)  

2. Etnik qədim rəqs  

 

II tur 

1. Estrada rəqsi  

2. Xalq rəqsinin stilizasiyası  

 

 

RƏQS KOLLEKTİVLƏRİ, İNSTRUMENTAL və VOKAL ANSAMBLLAR və XOR 

KOLLEKTİVLƏRİ üç müxtəlif xarakterli əsər təqdim etməlidirlər. 

 

 

 

TƏSİSÇİ:  Əziz Qarayusifli (Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Müstəqil 

Dövlətlər Birliyinin İştirakçı-Dövlətlərinin Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun dəstəyi 

ilə).  

 

MÜSABİQƏNİN KEÇİRİLMƏ MƏKANI: Azərbaycan, Bakı, Heydər Əliyev prospekti 67. 

Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin Böyük zalı. Qala-konsert paytaxtın konsert 

salonlarından birində keçiriləcək. 

 

 


