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Положение.  

О проведении Российского национального фестиваля мунаджатов 

 «Милли моң». 

 

I. Организаторы конкурса: 

• Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман 

Республики Татарстан. 

• Мухтасибат г.Бугульма и Бугульминского района ЦРО ДУМ РТ  

• Центр татарской культуры г.Бугульма. 

II. Цели и задачи: 

• Популяризация мусульманских татарских традиций среди населения. 

• Сохранение татарского наследия и родного языка 

• Противодействие распространению экстремизма в обществе 

• Укрепление дружеских отношений между участниками конкурса 

III. Условия и порядок проведения конкурса: 

1. Фестиваль проводится публично 19 сентября (суббота) 2020 года в 09.30 часов в Центре 

татарской культуры по адресу: г. Бугульма ул. Гашека 3. 

2. Заявки на участие принимаются по адресу: Краснослободская, 68 тел: 89870639744; 

89397361461  или по адресу электронной почты: bugulma-muhtasibat@mail.ru ; 

tatar.sentre@mail.ru   до  15 сентября  2020 г. 

IV. Требования к конкурсным программам и участникам: 

                                                  1.Номинации: 

       «Сольное исполнение».  

Участники исполняют один мунаджат продолжительностью не более 3-4 минут.  

       «Ансамбли» (от 2 до 8 человек). 

Участники исполняют один мунаджат продолжительностью не более 3-4 минут. 

Программа соло и ансамбль исполняется a capella (без музыкального сопровождения).  

                                                  2.Возрастные группы: 

Номинация «Сольное исполнение»:                Номинация «Ансамбли»: 
Младшая группа:7-12 лет                                 Младшая группа: школьный возраст 

Средняя группа:13-17 лет                                 Старшая группа: 18- и старше  

Старшая группа: 18-и старше  

3.Критерии оценок: 

• Четкая дикция, ясное звучание, чистота интонации. 

• Исполнительское мастерство, эмоциональная передача образного содержания. 

• Подбор репертуара (соответствие исполняемого мунаджата возрасту конкурсанта). 

• Сценический костюм соответствующий нормам Ислама. 

4. Жюри конкурса: 

Выступление конкурсантов оценивается по 10-ти бальной системе. Средний бал оценок 

является основанием для обсуждения и принятия решения о победителе фестиваля. 

                                                               5.Награждение: 
Победители занявшие призовые места награждаются ценными подарками 

Каждому солисту и каждой группе выдается сертификат участника. 
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Раслыйм 

Үзәкләшкән дини оешма – 

Татарстан Республикасы 

Мөселманнары диния нәзарәте Рәисе, мөфти 

....................    К.И.СӘМИГУЛЛИН 

“..............” ........................... 2020 ел 
Татарстан Республикасы Мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан  

2020 ел – “Татар теле елы” дип игълан ителү уңаеннан һәм  

ТАССРның 100 еллыгын бәйрәм итүгә багышлап, 

“МИЛЛИ МОҢ”  Бөтенроссия мөнәҗәтләр  фестивале уздыру турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 

I. Бәйгене оештыручылар: 

*Үзәкләшкән дини оешма – ТР Мөселманнары диния нәзарәте; 

*ТР ҮДО МДН Бөгелмә районы һәм Бөгелмә шәһәре мөхтәсибәте; 

*Бөгелмә шәһәре Татар мәдәният үзәге.   

II. Максат һәм бурычлар: 

*халыклар арасында татар-мөселман традицияләрен популярлаштыру; 

*татар телен һәм милли-мәдәни мирасны барлау, саклау, үстерү; 

*җәмгыятьтә экстремистлык күренешләре таралуны профилактикалау; 

*Россиянең төрле төбәкләрендә гомер кичерүче милләттәшләр һәм дин кардәшләр 

арасында дуслык элемтәләрен ныгыту.  

III. Бәйгенең шартлары һәм үткәрү тәртибе:  

1. Ачык фестиваль 2020 елның 19 сентяберенда (шимбә) сәгать 09.30 Бөгелмә Татар 

мәдәният үзәгендә уза. Адрес: Бөгелмә шәһәре, Гашек урамы, 3.  

2. Бәйгедә катнашу өчен гаризалар 2020 елның 15 сентяберенә кадәр Бөгелмә шәһәре, 

Краснослободская урамы, 68 адресы буенча, 89870639744; 89397361461 телефоннары; 

bugulma-muhtasibat@mail.ru һәм tatar.sentre@mail.ru электрон почтасы аша кабул ителә. 

IV. Бәйге программасына һәм катнашучыларга таләпләр:  

1. Номинацияләр: 

“Соло (ялгыз) башкару. Катнашучылар 3–4 минутлык берәр мөнәҗәт әйтә. 

“Ансамбльләр” (2 –8 кеше). 3–4 минутлык берәр мөнәҗәт әйтәләр. 

Ике номинациядә дә чыгыш а сареllа – музыкасыз гына башкарыла.  

2. Яшь төркемнәре: 

 “Соло” номинациясе:    “Ансамбльләр” номинациясе: 

Кече төркем: 7–12 яшьлекләр        Кече төркем: мәктәп яшендәгеләр 

Урта төркем: 13–17 яшьлекләр         Өлкән төркем: 18 яшь, өлкәнрәкләр 

Өлкән төркем: 18 яшь, өлкәнрәкләр  

3. Бәяләү критерийлары: 

* Ачык дикция, аһәңле яңгыраш, интонация чисталыгы. 

* Башкару осталыгы, образлы эчтәлекне эмоциональ бирә белү. 

* Репертуар (башкаручының яшь үзенчәлегенә мөнәҗәтнең туры килүе). 

* Сәхнә костюмының Ислам кануннарына туры килүе.  

4. Жюри бәяләве: 

Чыгышлар 10 баллы система буенча бәяләнә. Фестиваль җиңүчесе уртача балл 

дәрәҗәсеннән чыгып билгеләнә.  

5. Бүләкләү: 

Призлы урын алган җиңүчеләргә – кыйммәтле бүләкләр, һәр солистка һәм ансамбльгә 

сертификат тапшырыла.    
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