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“Konservatoriya” elmi jurnalı 
“Konservatoriya” elmi jurnalı Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Elmi 

Şurasının 26 dekabr 2008-ci il tarixli 7 saylı protokolu ilə təsdiq edilib, 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 17.12.2008-ci il tarixdə 2770 saylı 

Şəhadətnamə ilə qeydə alınmışdır. Jurnalın fəaliyyət istiqaməti sənətşünaslıq üzrə 

olduğundan burada musiqişünaslıq, etnomusiqişünaslıq elmi ilə yanaşı təsviri 

incəsənət, xoreoqrafiya, filologiya, fəlsəfə, teatr və s. bu kimi istiqamətli elmi məqalələr dərc olunur. 

“Konservatoriya” elmi jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli iclasında (protokol № 10-R) “Azərbaycan 

Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin 

siyahısı”na salınmışdır. Müasir zamanın yeni tələblərinə görə respublikada mövcud olan elmi 

jurnallarla bərabər bir daha təftişdən keçdikdən sonra 2020-ci il üçün yenidən nizamlanmış siyahıya 

daxil edilib. “Konservatoriya” elmi jurnalı ildə 4 dəfə (üç aydan bir) nəşr edilir. Dərgidə Azərbaycan, 

ingilis, türk, rus və başqa dillərdə məqalələr dərc olunur. 

 

 
“Konservatoriya" elmi jurnalı 

2016-cı ildən etibarən Print və 

Online ISSN almışdır. 

 "Konservatoriya" elmi jurna-

lı ROAD (Directory of open access 

scholarly resources) Elmi qaynaq-

ların açıq əldə etmə resursu üzrə 

axtarış sistemində qeydiyyatdadır. 

 

PLOS Open Access 

Public Library of Sci-

ence (PLOS, İctimai elmi 

kitabxana) 

 

“Konservatoriya” jurnalı 

elmi məqalələri internet saytında 

yerləşdirməklə açıq siyasət (Open 

Access) yeridir. Açıq istifadədə olan 

jurnal o deməkdir ki, bütün mə-

qalələri ilə birlikdə hər istifadəçi 

üçün ödənişsiz və rahat əldə edilən-

dir. Bir şərtlə ki, əldə edilən informa-

siya qeyri kommersiya məqsədi ilə 

istifadə ediləcək. İstifadəçilər mə-

qalələri oxuya, köçürə, paylaşa, kop-

yalaya, axtara və istinad edə bilərlər. 

Bu zaman istinad verərkən müəl-

lifdən icazə almağa ehtiyac yoxdu. 

Redaksiyanın riayət etdiyi bu mövqe 

2002-ci il Budapeşt açıq əldə etmə 

təşəbbüsü qaydalarına uyğundur. 

 

 

 

 

 

This work is licensed under a Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 

4.0 International License. 

 

SIS Scientific 

Indexing Service (SIS Scientific Group – Elmi indeksasiya 

xidmətləri) “Konservatoriya” jurnalı bu bazada 6129 

nömrəsi altında qeydiyyatdadır. (Journal ID:6129 page 307). 

Bu bazada fərdi səhifəmiz mövcuddur. 

 

2019-cu ildən etibarən “Konservatori-

ya” jurnalı РИНЦ (Российский Ин-

декс Научного Цитирования) ilə mü-

qavilə bağlamışdır (Müqavilə 257-

07/2019). “Konservatoriya” jurnalının 2016-cı ildən etiba-

rən nömrələri elibrary.ru saytında yerləşdirilir. Azərbaycan 

Milli Konservatoriyasının və “Konservatoriya” jurnalının 

fərdi səhifəsində həm jurnal, həm də məqalələr barədə bütün 

informasiya yerləşdirilir. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Public_Library_of_Science
https://ru.wikipedia.org/wiki/Public_Library_of_Science
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/russian-translation
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/russian-translation
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=26467
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https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=74305
https://portal.issn.org/
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=6129
http://conservatory.edu.az/
https://portal.issn.org/api/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF


) 

 

 

3 

 

REDAKSİYA HEYƏTİ 

 
Siyavuş Kərimi 
Rektor, xalq artisti, professor 
 

Lalə Hüseynova 
Elmi işlər üzrə prorektor, sənətşünaslıq 
üzrə fəlsəfə doktoru, professor 
 

Malik Quliyev 

Tədris işləri üzrə prorektor, sənətşünaslıq 
üzrə fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar 
müəllim 
 

Sənubər Bağırova 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent, əməkdar incəsənət xadimi 

 

Zümrüd Dadaşzadə 
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 
professor, əməkdar incəsənət xadimi 
 

Kamilə Dadaşzadə 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Ülkər Əliyeva 
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, 
professor 
 

Faroqat Əzizi 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, 
professor, Tacikistan 

 

Rəna Məmmədova 
AMEA-nın müxbir üzvü, sənətşünaslıq 
üzrə elmlər doktoru, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aida Hüseynova 

PhD, professor, ABŞ, İndiana University 
Bloomington 
 

Oqilxon İbrahimov 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, 
professor, Özbəkistan 
 

Uğur Alpaqut 

Professor Dr., Bolu Abant, Izzet Baysal 
University, Türkiyə 
 

Saule Uteqaliyeva 
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, 
professor, Qazaxıstan, Kurmanqazı ad. 

Qazax Dövlət Konservatoriyası 
 

Abbasqulu Nəcəfzadə 
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, 
professor 
 

Fəttah Xalıqzadə 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 
professor, əməkdar incəsənət xadimi 
 

Violetta Yunusova 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, 
professor, Rusiya, Moskva Dövlət 
Konservatoriyası 



 
 

 

 

4 

 

EKSPERT ŞURASI 

 
Ceyran Mahmudova 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, 

professor 

 

Sevil Fərhadova 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, 

professor 

 

Faiq Nağıyev 

Bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi, dosent 

 

Fəxrəddin Baxşəliyev 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Sərdar Fərəcov 

Bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi 

 

Eldar Mansurov 

Bəstəkar, xalq artisti 

 

 

Cəmilə Həsənova 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, 

professor 

 

Məmmədağa Umudov 

Əməkdar incəsənət xadimi, professor 

 

Rafiq Musazadə 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 

professor, əməkdar müəllim 

 

Firudin Qurbansoy 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Ramiz Əzizov 

Əməkdar müəllim, professor 

 

Malik Mansurov 

Əməkdar artist, dosent 

 

NÖMRƏNİ HAZIRLADI: 

 

Baş redaktor 

Lalə Hüseynova 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor 

 

Baş redaktorun müavini 

Ülkər Əliyeva 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor 

 

Məsul redaktor və saytın administratoru: 

Gülnarə Manafova 

 

Redaktor: 

Fazilə Nəbiyeva 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 

 

Operator: 

Gülnar Rzayeva 

 

Dizayn: 

Gülnarə Rəfiq 

 

 

 

 

Ünvan: Az 1073, Bakı ş. 

Ələsgər Ələkbərov 7 

 

Tel.: (012) 539-71-26 

(Elmi işlər üzrə prorektor: 

Lalə Hüseynova) 

(050) 329-67-98 

(Məsul redaktor: Gülnarə Manafova) 

 

Email: azconservatory@gmail.com 

 

Sayt: konservatoriya.az 

 

© AMK– 2021 

mailto:azconservatory@gmail.com
http://konservatoriya.az/


 

 

5 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

 

Muğamşünaslıq 

Sənubər BAĞIROVA – Muğamda polifonik ifadə formalarına dair ...................6 

 

Etnomusiqişünaslıq 

Rauf BƏHMƏNLİ – “Xan qızları” adlı Azərbaycan rəqs havasının  

ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılması ...............................................................22 

 

Etnomusiqişünaslıq 

Aysel ƏZİZOVA – Nanay janrının tarixi-mifoloji qaynaqlarına dair ...............33 

 

İfaçılıq sənəti 

Yeganə BAYRAMLI – Azərbaycan kamança ifaçılığında ustad sənətkar  

Habil Əliyevin roluna dair ..................................................................................41 

 

İfaçılıq sənəti 

Cəmilə ƏMİROVA – Xarici pianoçuların yaradıcılığının caz klassikasının təfsiri 

ilə bağlı bəzi məsələlər ........................................................................................51 

 

Bəstəkar yaradıcılığı 

Aynur İSGƏNDƏROVA – Fikrət Əmirovun fleyta və fortepiano üçün  

pyeslərinin üslub xüsusiyyətləri .........................................................................63 

 

Bəstəkar yaradıcılığı 

Şanə MƏMMƏDOVA – Vasif Allahverdiyevin mahnı yaradıcılığının  

bəzi quruluş xüsusiyyətlərinə dair ......................................................................76 

 

Bəstəkar yaradıcılığı 

Рухсара АЛЛАХВЕРДИЕВА – Из истории формирования и развития азер-

байджанского государственного камерного оркестра                                     

имени К.Караева ...............................................................................................90 

 

Tarixçə 

Zümrüd PAŞAYEVA – “Şuşanın dağları” mahnısının tarixinə bir nəzər ........105 

 

Olaylar 

Adilə YUSİFOVA – Ənənə bərpa olundu: Şuşa – “Xarıbülbül” festivalı .......110 

 


