
                                                                            Bakı  Şəhəri üzrə Təhsil  İdarəsinin                             
                                                                            “27” yanvar 2017-ci il tarixli 
                                                                            36  №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir. 
 

 

Xocalı  faciəsinin  iyirmi beşinci  ildönümü ilə əlaqədar 
“Xocalısız 25 il”  adlı rəsm-sərgi müsabiqəsinin 

 
Ə S A S N A M Ə S İ 

 
 

“Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz 
ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər  tarixində bir vəhşilik 
aktıdır. Bu soyqırım, eyni  zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”.   

(Heydər Əliyev) 
 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə xüsusi qəddarlıqla törədilmiş Xocalı 

faciəsi iki yüz ilə yaxın müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara 

qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin 

davamı, ən qanlı səhifəsidir. Xocalı qətliamı Ermənistanın Dağlıq Qarabağı zəbt  etmək 

məqsədilə apardığı işğalçılıq müharibəsinin gedişində dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı 

törədilmiş soyqırımı cinayətlərinin miqyasca ən dəhşətlisidir. Tarixi abidələri ilə 

fərqlənən, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən qədim 

mədəniyyətə, strateji önəmə malik Xocalı rayonu erməni separatizminin və şovinizminin 

qurbanı olmuşdur. 

 

 

Müsabiqənin məqsədi 
 

Xocalı soyqırımı qurbanlarını yad etmək, böyüməkdə olan nəslə Azərbaycan 

tarixi haqqında həqiqətləri  çatdırmaq,  doğma vətənə sevgi, məhəbbət hisslərini  

aşılamaq, onlar arasında milli vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmək və  istedadlı şagirdləri 

aşkara çıxarmaq  

 
 
 
 



Müsabiqənin  təşkili və keçirilmə şərtləri 
 
1.Müsabiqə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən 

ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri  və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin dərnək 

üzvləri arasında  keçirilir. 

2.Müsabiqənin yerlərdə  keçirilməsi  məqsədilə  təşkilat komitələri  yaradılır. 

3. Müsabiqə üç yaş qrupu üzrə: 6-9, 10-14 və 15-18 yaşlı uşaq va gənclər 

arasında keçirilir. 

4.Hər bir təhsil  müəssisəsi  müsabiqənin şəhər mərhələsinə   hər yaş qrupu  

üzrə   yalnız bir rəsm əsəri göndərə bilər. 

5. Müsabiqə 2 mərhələdə keçirilir:  

I  mərhələ: Təhsil müəssisələrində - 01-20 fevral 2017-ci il   

II  mərhələ: Bakı  şəhər mərhələsi - 21-24 fevral 2017-ci il   

 

6.Rəsmlər A2 və ya  A3 formatında işlənməlidir. 

7.Rəsmlərin işlənmə texnikası   sərbəstdir. 

8. Şəhər  təşkilat  komitəsinə təhvil verərkən  rəsmin arxa tərəfindəki etiketdə  

müəllifin adı, soyadı və atasının adı, əlaqə nömrəsi, təhsil  aldığı müəssisənin adı, yaşı 

və sinfi  göstərilməlidir. 

9.Rəsm işləri sərgi üçün  hazır vəziyyətdə, çərçivədə təqdim olunmalıdır. 

 
Qaliblərin qiymətləndirilməsi və  mükafatlandırma 

 

1.Müsabiqənin şəhər mərhələsində hər yaş qrupu üzrə 3 qalib seçilir. 

2.Qalibləri müəyyənləşdirərkən rəsmin  verilmiş mövzuya uyğunluğu, orijinallığı, 

yaradıcılıq üslubu, 

işin görülmə keyfiyyəti  nəzərə alınır. 

3.Qalib işlərin  müəllifləri  Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən  diplom və 

hədiyyələrlə   

mükafatlandırılır. 

 
Müsabiqədə iştirak etmək  üçün sifariş forması 

  

Təhsil müəssisələri müsabiqə iştirakçıları haqqında sifariş formasını  və rəsm 

işlərini 20 fevral  2017-ci il  tarixədək  Bakı  şəhəri  46 nömrəli  Məktəbdənkənar  

Tərbiyə İşi Mərkəzinə (Ünvan:  Nəsimi rayonu, S.Vurğun küç, 94, Türk səfirliyinin yanı , 

012-597-14-83 )  təqdim edilməlidir. 



 

S İ F A R İ Ş 
 

 

 

Təhsil müəssisənin  direktoru_________________________________(imza,möhür) 
 

№ 
Təhsil 

müəssisəsinin adı 
İştirakçıların ad,  soyad və  ata adı Sinif Yaş 

     

     

     


