
PİANOÇULARIN QARA QARAYEV adına 

II BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏSİ  

 

Qara Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur 

 

2018-ci il, 4 – 11 aprel  

 

1. Pianoçuların Qara Qarayev adına İkinci Beynəlxalq müsabiqəsi 10 yaşından 30 yaşınadək 

musiqiçilər üçün keçirilir.  

2. Müsabiqə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının zəmini əsasında Azərbaycan 

Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil olunur.  

 

MÜSABİQƏNİN ŞƏRTLƏRİ 
 

1. I mərhələdə çıxış üçün ayırılan reqlament birinci yaş qrupu üçün – 15-25 dəqiqə, ikinci yaş 

qrupu üçün – 25-35 dəqiqədir. II mərhələdə çıxış üçün ayırılan reqlament birinci yaş qrupu üçün – 25-35 

dəqiqə, ikinci yaş qrupu üçün – 35-45 dəqiqədir.  

2. Müsabiqəyə buraxılan musiqiçilər 2018-ci il martın 1-dək dəvət alacaqdır.  

3. İştirak etmənin ardıcıllığı püşkatma əsasında təyin olunacaqdır.  

4. Müsabiqədə gerçəkləşdirilən audio və videoyazıların bütün hüquqları təşkilat komitəsinə 

məxsusdur.  

5. Xarici ölkə iştirakçılarının müsabiqədə iştirakı zamanı mehmanxanada qalmaq xərci təmin edilir. 

Yol xərci isə müsabiqə iştirakçılarının özləri, ya da göndərildiyi idarənin hesabına təmin olunmalıdır. 

6. Qaliblər münsiflər heyəti tərəfindən müəyyən edilir. Hər bir yaş qrupu üzrə mükafat yerlərini 

tutan qaliblər «Beynəlxalq müsabiqə laureatı» adına layiq görülür. Diplom alan şəxslərə isə «Beynəlxalq 

müsabiqə diplomantı» adı verilir.  

7. Mükafatların məbləği Azərbaycan manatı ilə verilir.  

8. Münsiflər heyəti mükafatları verib-verməmək, eləcə də onları iştirakçılar arasında bölmək 

hüququna malikdir.  

9. Münsiflər heyətinin üzvləri onların sinfində təhsil alan iştirakçılara səs vermək hüququndan 

məhrumdur.  

10. Münsiflər heyətinin qərarı həlledicidir: burada nə şikayət vermə, nə də təkrar müzakirə ola 

bilməz.  

11. Bütün iştirakçılara müsabiqədə iştirak etmə barədə sertifikat veriləcəkdir.  

12. Müsabiqə laureatları Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında yekun 

konsertdə iştirak edəcəklər.  

 

 

 

 

 

NOTLAR 
 

Not mətninin elektron versiyasına Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

rəsmi veb-saytında baxın: http://www.mct.gov.az/ 

 

1. «Царское село heykəli» (1937), 

2. «Üçsəsli fuqa» (1939),  

3. «Sonatina a-moll» (1943),  

4. «Altı uşaq pyesi» (1950),  

5. «24 prelüd»: I dəftər, №№ 1-6 (1951-52),  

6. «24 prelüd»: II dəftər, №№ 7-12 (1951-52),  

7. «24 prelüd»: III dəftər, №№ 13-18 (1957),  

8. «Eskiz» (1960-cı illər), 

9. «24 prelüd»: IV dəftər, №№ 19-24 (1963),  

10. «Orta səviyyəli çətin altı pyes» (1965),  

11. «12 fuqa» (1981).  

http://www.mct.gov.az/
http://mct.gov.az/medias/media/other/106/qara-qarayev-tsarskoe-selo.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/107/qara-qarayev-uch-sesli-fuqa.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/117/qara-qarayev-sonatina-a-moll.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/109/qara-qarayev-alti-ushaq-pyesi.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/110/qara-qarayev-24prelud-i-defter.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/111/qara-qarayev-24prelud-ii-defter.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/112/qara-qarayev-24prelud-iii-defter.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/116/qara-qarayev-eskiz.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/113/qara-qarayev-24prelud-iv-defter.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/114/qara-qarayev-orta-seviyyeli-chetin-alti-pyes.pdf
http://mct.gov.az/medias/media/other/115/qara-qarayev-12fuqa.pdf


 

 

MÜSABİQƏ İŞTİRAKÇILARININ YAŞ QRUPLARI  
 

Birinci qrup – 10-16 yaş  

İkinci qrup – 17-30 yaş  

 

MÜSABİQƏSİNİN  

BİRİNCİ YAŞ QRUPU ÜÇÜN PROQRAMI  
 

I tur 
 

1. Polifonik əsər.  

2. Klassik sonata. 

3. Virtuoz etüd. 

4. Qara Qarayevin fortepiano əsəri  

 

. 

II tur  
 

1. Romantik bəstəkarlarının əsəri. 

2. XX əsrin II yarısı – XXI əsrin əvvəlində yazılan əsər 

3. Qara Qarayevin fortepiano əsəri  

 

 

MÜSABİQƏSİNİN  

İKİNCİ YAŞ QRUPU ÜÇÜN PROQRAMI  

I tur  
 

1. Polifonik əsər.  

2. Qara Qarayevin «12 fuqa»sından istənilən 2 fuqa  

3. Klassik sonata.  

4. Virtuoz etüd.  

II tur  
 

1. Qara Qarayevin fortepiano əsəri  

2. Romantik bəstəkarlarının əsəri. 

3. XX əsərin II yarısı – XXI əsrdə yazılan əsər 

 

Qeyd: 1. Qara Qarayevin I turda çalınan əsərlərinin təkrarına yol verilmir. 

2. Bütün fortepiano əsərləri əzbər ifa olunmalıdır. Yalnız Qara Qarayevin fuqaları not  

   üzündən ifa edilə bilər.  

 

 

 

 

İŞTİRAKÇILARIN MÜSABİQƏYƏ  

TƏQDİM EDƏCƏKLƏRİ SƏNƏDLƏR  
 

1. İştirakçıların özünün və ya təhsil müəssisəsinin ərizəsi (ifa olunan proqramın göstərilməsi 

şərtilə; əsərlərin adı, yazıldığı il və səsləniş müddəti dəqiq göstərilməlidir), ünvan, telefon, E-mail 

2. Doğum şəhadətnaməsinin və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti. 

3. 13x18 ölçüdə 2 rəngli foto şəkil. 

4. Qısa tərcümeyi-hal və yaradıcılıq xasiyyətnaməsi. 

 

ƏRİZƏ VERMƏNİN QAYDASI  
 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər öz ərizələrini (tam sənədlər paketi ilə birgə) Təşkilat 

komitəsinin bu ünvanına təqdim etməlidirlər: AZ 1014, Bakı, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, 98, Üzeyir 

Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, məktəb-studiya. Sənədlərlə ərizə 1 fevral 2018-ci il 

tarixinədək göndərilməlidır (ərizənin alınma tarixi poçt möhürü ilə təsdiqlənir). Telefon: (+99412) 

4931917, tel. (+99412) 5980194 (BMA, məktəb-studiya), e-mail: musicstudiobaku@hotmail.com 

mailto:musicstudiobaku@hotmail.com


 

QALİBLƏRİN MÜKAFATLANDIRILMASI 
 

Hər bir yaş qrupunun iştirakçıları üçün hər iki mərhələdə pul mükafatları və diplomlar nəzərdə 

tututulmuşdur. 

 

Birinci yaş qrupu üçün (10-16 yaşında):  
 

I mükafat – 2000 AZN  

II mükafat – 1500 AZN  

III mükafat – 1000 AZN 

IV mükafat – 500 AZN 

Üç diplom – hər biri 250 AZN 
 

İkinci yaş qrupu üçün (17-30 yaşında): 
 

I mükafat – 3000 AZN  

II mükafat – 1750 AZN  

III mükafat – 1250 AZN 

IV mükafat – 700 AZN 

Üç diplom – hər biri 350 AZN 

 

 

 

 

 

 

 

 


