
 
 

 
Vətən Müharibəsindəki şanlı Qələbəmizə 
həsr olunmuş bəstəkarlıq müsabiqəsinin  

 
 

ƏSASNAMƏSİ 
 

 
1. Ümumi müddəalar 

 
1. Bu meyarlar Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin (bundan sonra – 
Nazirlik) sifarişi və maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən, Vətən Müharibəsindəki şanlı 
Qələbəmizə həsr olunmuş bəstəkarlıq müsabiqəsinə (bundan sonra – Müsabiqə) dair 
tələbləri müəyyən edir. 
2. Müsabiqə “Vətən Müharibəsindəki şanlı Qələbəmizə həsr olunmuş bəstəkarlıq 
müsabiqəsi” adlanır. 
3. Müsabiqə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqı və Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə həyata 
keçirilir. 
4. Müsabiqə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında (Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi, 55) 2021-ci 
ilin 1 may – 1 oktyabr tarixində keçiriləcəkdir. 
 

2. Müsabiqənin strukturu 
 

1. Müsabiqə simfonik əsər (10-15 dəqiqəlik) kateqoriyası üzrə həyata keçirilir. 
2. Müsabiqəyə təqdim edilmiş musiqi əsərində orkestrin tərkibi aşağıdakı qaydada 
olmalıdır: 
Taxta nəfəslilər maksimum 3-3-3-3; Mis nəfəslilər: 4-3-3-1; Timpani və digər zərb alətləri 
üçün maksimum 4 ifaçı; bir Arfa, Celesta və Piano (bir ifaçı), Simlilər: 10-8-6-5-4.  
3. Müsabiqədə iştirak edəcək bəstəkarların hər biri yalnız bir əsər təqdim etmək 
hüququna malikdir. 
 

3. Münsiflər heyəti 
 

1. Müsabiqəyə təqdim olunacaq əsərləri Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq 
artisti Firəngiz Əlizadənin sədrliyi ilə aşağıdakı şəxslər qiymətləndirəcəklər. 
 
Aydın Əzimov – üzv  Əməkdar incəsənət xadimi, Ü.Hacıbəyli adına  

Bakı Musiqi Akademiyasının professoru 
Fəxrəddin Kərimov– üzv  Xalq artisti, Q.Qarayev adına Azərbaycan Dövlət 

Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru 
Həcər Babayeva – üzv  Əməkdar incəsənət xadimi, Ü.Hacıbəyli adına  

Bakı Musiqi Akademiyasının professoru 
Ayaz Qəmbərli – üzv  Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin müəllimi, 

bəstəkar 
 
Lətifəxanım Əliyeva – koordinator  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının  

böyük məsləhətçisi, musiqişünas 
 
  



4. Müsabiqədə iştirak üçün müraciət 
 
1. Müsabiqədə yaşı 25-dən 35-ə qədər olan, peşəkar bəstəkarlıq təhsili almış 
musiqiçilər iştirak edə bilər. 
2. Müsabiqəyə sənəd qəbulunun son müraciət tarixi 1 oktyabr 2021-ci il tarixidir. 
 
 

5. Qeydiyyatdan keçmə qaydası 
 

1. Müsabiqə anonim şəkildə keçirildiyinə görə müəllif partitura üzərində adının əvəzinə 
beş rəqəmli şifrə (rəqəm və ya simvollar) yazmaqla məxfiliyi qorumalıdır.  
2. Aşağıda tələb olunan sənədlər əsərdən əlavə ayrıca bir zərfin içinə yerləşdirilərək 
ünvana çatdırılmalıdır. 
 
Sənədlər aşağıdakı tərkibdə olmalıdır: 
 
1. Son altı ayda çəkilmiş yüksək keyfiyyətli fotoşəkil 
2. Yaradıcılıq xülasəsi (CV)  
3. Əsərin beş nüsxədə, A3 ölçüdə cildlənmiş partiturası  
4. Əsərin elektron səsyazması (MIDI formatda) 
5. Ərizə forması  
6. Bitirdiyi Ali təhsil müəssisəsinin (BMA, AMK) diplomunun surəti.  
 
3. Müsabiqəyə təqdim olunmuş fotoşəkillərin istifadəsinə görə müəllif iddia irəli 
sürməməlidir. Şəkillərdən rəsmi proqramlarda, web-saytlarda və ictimaiyyətlə əlaqələr 
məqsədilə istifadə olunacaqdır. 
4. İştirakçılar materialları həftənin bazar ertəsi və cümə axşamı günləri saat 12.00-dan 
15.00-a qədər şəxsən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına (Xaqani küçəsi, 55) təhvil 
verərək qeydiyyatdan keçməlidir.  
5. Müsabiqəyə göndərilmiş əsər daha öncə heç bir kütləvi informasiya vasitəsi və 
tədbirlərdə səslənməməli, habelə heç bir nəşriyyat tərəfindən çap olunmamalıdır. 
6. Müsabiqəyə təqdim edilmiş ərizə forması tam doldurulmadığı halda, həmin ərizənin 
qəbulu prosesi dayandırıla bilər.  
 

6. Müsabiqədə iştirak 
 
1. Əsərlərin müzakirəsi dinləyicilər üçün qapalı şəraitdə keçiriləcəkdir.  
2. Müsabiqənin qalibləri barədə məlumatlar əsas mərhələ başa çatdıqdan sonra 15 
oktyabr 2021-ci il tarixində mct.gov.az saytında rəsmi olaraq yayımlanacaqdır.  
 
 

7. İştirakçıların qiymətləndirilməsi 
 

1. 5 nəfərdən ibarət Münsiflər heyəti reytinq qiymətləndirmə sisteminə əsasən 
iştirakçıların təqdim etdiyi əsərlərə öz rəyini bildirəcəkdir. Münsiflərin ayrı-ayrılıqda 
qərarlaşdırdıqları fərdi qiymətləndirmə siyahıları ümumi cədvələ köçürüləcək və orta 
qiymətləndirmə hesabatı ictimaiyyətə açıqlanmazdan əvvəl Münsiflər heyəti tərəfindən 
müzakirə olunacaqdır.  
2. Münsiflər heyətinin verdiyi qərarlar müzakirəyə qoyulmur.  
3. Münsiflər heyəti yerlərdən hansınısa heç bir iştirakçıya verməmək hüququna malikdir. 
 
 



8. Mükafatlar 
 

1. Qran-Pri      - 10 000 manat  
Birinci yer                   - 7 000 manat 
İkinci yer                     - 5 000 manat 
Üçüncü yer                  - 3 000 manat 
Üç həvəsləndirici diplom                       - hər biri 1 500 manat      
 
2. Pul mükafatları qaliblərin bank hesablarına köçürüləcəkdir. 
3. Qaliblərə təşkilatçılar və fərdi şəxslər tərəfindən müsabiqəni dəstəkləmək məqsədilə 
əlavə mükafatlar təqdim oluna bilər.  

  
9. Yekun müddəalar 

 
1. Müsabiqəyə göndərilmiş əsər daha öncə heç bir kütləvi informasiya vasitəsi və 
tədbirlərdə səslənməməli, habelə heç bir nəşriyyat tərəfindən çap olunmamalıdır. 
2. Yuxarıda qeyd olunan meyarlara cavab verməyən iştirakçının əsəri Münsiflər heyəti 
tərəfindən müsabiqəyə buraxılmayacaqdır.   
3. Qalib olmuş müəlliflərin əsərləri 8 noyabr tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik 
Filarmoniyasında keçiriləcək Qələbə konsertində səslənəcək və daha sonra çap 
olunacaqdır. 
 

10. Əlaqə vasitələri 
 
1. Müsabiqə iştirakçıları yarana biləcək hər hansısa bir sualla bağlı aşağıdakı əlaqə 
vasitələrinə müraciət etmək hüququna malikdirlər. 
 
Email: contestofcomposers@mail.ru 
Telefon: +994 70 544 03 91 
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