Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 25 illiyinə
həsr olunmuş uşaq, yeniyetmə və gənclərin rəsm və əl işlərindən ibarət
“Müstəqil Azərbaycanım” adlı Respublika müsabiqə-sərgisinin
ƏSASNAMƏSİ
I Müsabiqənin məqsəd və vəzifələri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 2378 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının
iyirmi beşinci ildönümü ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın 2.6 bəndinə müvafiq olaraq Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi uşaq, yeniyetmə və gənclərin rəsm və əl
işlərindən ibarət “Müstəqil Azərbaycanım” adlı Respublika müsabiqə-sərgisini keçirir.
Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd gənc nəslin Vətənə məhəbbət, Azərbaycan
xalqının tarixinə, mədəni irsinə, dövlət rəmzinə, milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət ruhunda
tərbiyə olunması, istedadlı uşaq, yeniyetmə və gənclərin aşkara çıxarılması, onlara dövlət
qayğısının artırılması, uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında təsviri və tətbiqi-dekorativ
sənətin inkişaf etdirilməsidir.
İştirak şərtləri:
Müsabiqə rəsm və əl işi nominasiyalarında olmaqla iki yaş qrupu üzrə keçirilir: 7-12 və
13-17;
Müsabiqə iki mərhələdə keçirilir: məktəbdaxili mərhələ və yekun mərhələ;
Rəsm və əl işlərinin mövzusu – ölkəmizin təbiəti, milli-mənəvi sərvətləri, tarixi və
mədəni abidələri, tarixi hadisələri, xalqımızın milli adət-ənənələri ola bilər;
Rəsm işləri kağız, kətan və digər materiallar üzərində A3 formatda (çərçivəsiz,
paspartusuz) olmalıdır. Müsabiqəyə istənilən texniki üsulla (yağlı boya, quaş, akvarel, pastel,
karandaş və s.) çəkilmiş rəsmlər və istənilən materiallardan hazırlanmış əl işləri qəbul olunur;
Hər bir məktəb müsabiqənin yekun mərhələsində cəmi səkkizə qədər rəsm və ya əl işi
göndərə bilər. Eyni zamanda hər bir iştirakçı müsabiqəyə maksimum iki rəsm və ya əl işi
təqdim edə bilər;
Digər müsabiqə və sərgilərdə iştirak etmiş işlər müsabiqənin yekun mərhələsinə
buraxılmır;
Təqdim olunan rəsm və əl işləri fərdi işlənmiş olmalı və onlara məktəb direktorunun
imzası ilə və möhürlə təsdiq edilmiş aşağıdakı məlumat ayrı vərəqədə əlavə edilməlidir:
- iştirakçının doğum haqqında şəhadətnaməsi və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
- tədris müəssisəsinin adı və bu məktəbdə təhsil aldığı sinif;
- rəsm və əl işinin adı, texniki üsulu;
- müəllifin ixtisas müəlliminin soyadı və adı
İşlərin təqdim olunma müddəti:
Rəsm və əl işləri müsabiqənin yekun mərhələsinə 15 noyabr 2016-cı il tarixindən gec
olmayaraq Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzə (Az1009, Bakı şəhəri, Bəşir
Səfəroğlu küçəsi 144. Telefon: 594-29-10. E-mail: emm-tehsil@mail.ru) göndərilməlidir.
Göstərilən tarixdən sonra daxil olan işlər qəbul edilmir;
Müsabiqəyə təqdim olunmuş əsərlər geri qaytarılmır. Əsərlər üzərində mülkiyyət və
müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyə keçir. Təqdim
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olunan işlər uşaq yaradıcılığının təbliği və beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədi ilə
ölkədə və xaricdə təşkil olunan müxtəlif ekspozisiyalarda istifadə oluna bilər.
Qaliblərin mükafatlandırılması:
Müsabiqənin qalibləri üçün (hər qrup üzrə) bir I dərəcəli, iki II dərəcəli, üç III dərəcəli
diplomlar, fərqlənən iştirakçılar üçün fəxri fərmanlar təsis olunur.
Qaliblərin mükafatlandırılması və yekun mərhələnin sərgisi 2016-cı il dekabr ayında
Bakı şəhərində keçiriləcəkdir.

