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Filologiya fakültəsi Tələbə Elmi Biriyi tələbələrin elmi fəaliyyətini gücləndirmək və 

onlara stimul vermək məqsədilə 2018-ci ildə bir sıra işlər həyata keçirmişdir.  

Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının 15 fevral 2017-ci il tarixli 04 saylı iclasında ənənəvi 

adla Tələbə Elmi Cəmiyyəti ifadəsində cəmiyyət sözünün birlik söz ilə əvəz olunması 

məqsədəuyğun hesab olunmuş və  Tələbə Elmi Birliyinin əsasnaməsi təsdiq edilmişdir.   

Tələbələrin elmə olan marağını artırmaq üçün dekanlığın göstərişi ilə maarifləndirmə 

işləri aparılmış, TEB-in strukturunda bir sıra yeniliklərlə bağlı müzakirələr təşkil edilmiş, tələbə 

və magistrantların respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi tədbirlərdə iştirakı təmin 

olunmuşdur. 

Bu il TEB-i yeni tərkibdə formalaşdırmaq və fəaliyyətini gücləndirmək üçün fakültəyə 

yüksək balla qəbul olan tələbələrlə yanaşı, elmə marağı olan digər I kurs tələbələri ilə də 

söhbətlər aparılmış, onların elmi fəaliyyətə cəlb olunması istiqamətində maarifləndirmə işləri 

görülmüşdür. Tələbələrə elmi rəhbərlər təyin olunmuş, eləcə də elmi fəaliyyətin istiqamətləri və 

elmi tədbirlərin məzmun və mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Sevindirici haldır 

ki, təkcə 2018-ci ilin ilk yarısında 50-dan çox ikinci yarısında 30-dan çox I kurs tələbəsi elmi 

tədbirlərdə iştirak etmək və elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün TEB-ə müraciət etmişdir. 

Onların hər biri ilə söhbətlər aparılmış, TEB-in işləri və fəaliyyət istiqamətləri haqqında 

məlumat verilmişdir. 2018-ci tədris ilində aşağıda adları qeyd olunan tələbələr elmi fəaliyyətə 

cəlb olunaraq kafedralara təhkim edilmişdir (Hətta bunlar arasında bu tədris ilində qəbul 

olunmuş I kurs tələbələri də vardır) 

№ Ad,soyad  Qrup Kurs Bölmə Təhsil 

pilləsi  

Elmi rəhbər  Elmi işin adı  

1.  Murad Əmənov     II Azərb  Magistr   Prof. Sənubər 

Abdullayeva 

 Məhəmmədhüseyn Şəhriyar 

dilinin leksikası 

2.  Aygün Əliyeva    II Azərb  Magistr  Dos. Sevinc 

Abdullayeva 

 Postmodernizm Çağdaş 

Azərbaycan romanı  

3.   Qismət Cəfərov     I Azərb  Magistr Dos. 

Məhəmməd 

Məmmədov 

XXI əsrin əvvəlləri Azərbaycan 

dilçiliyi (2001-2018-ci illər) 

4. Raziyə Həsənova    I Azərb  Magistr   Dos. Sevinc 

Qocayeva 

A.Rəhimovun yaradıcılığında 

bədii nəsrində mənəvi,  sosial-

əxlaqi problemlər 

5.  Günay İsmayılova   I Azərb  Magistr   Dos. R.İ. 

Quliyeva  

 Azərbaycan dilinin tədrisində 

fəndaxili və fənlərarası əlaqə 

6. Aytən  Ələkbərli   I Azərb  Magistr   Dos. Ə.H. 

Cavadov 

Bədii əsərin təhlili metodikası 

7. Arzu Novruzova    I Azərb  Magistr  Prof. Firuzə 

Abdullayeva 

 XX əsrin türk nəsrində Anadolu 

insanlarının həyatı 

8. Nigar Əliyeva    081 IV Azərb Bakalavr  Dos. Mehriban 

Əlizadə  

 Dialektizmlər  

9. Günel Quliyeva  

 

 081 IV Azərb Bakalavr  Pərvin 

Eyvazov  

 Bəkir Çobanzadə poeziyasında 

milli təəssübkeşlik  



10. Aynur Mustafayeva 090 III Azərb Bakalavr  Prof. Yeganə 

İsmayılova  

 C. Məmmədquluzadənin həyat və 

yaradıcılığı  

11. Əfsanə 

Məmmədova 

 

091 III Azərb Bakalavr   Ramil 

Bayramov  

 Leksika 

12. Fərid Kərimov 

 

091 III Azərb Bakalavr   Məti 

Osmanoğlu 

 M.P. Vaqif yaradıcılığı  

13. İlahə Şahmuradova  

 

092 III Azərb Bakalavr   Ramil 

Bayramov   

 M.F. Axundovun həyat və 

yaradıcılığı 

14. Rahil Xubalılı   092 III Azərb Bakalavr  Anar Fərəcov   Dildə gender fərqləri 

15. Aişə Əliyeva 092 III Azərb Bakalavr  Təhsin  

Mütəllimov 

Vaqifin qoşmalarında bənzətmələr 

16. Aytən Məmmədova 093 III Azərb Bakalavr   Mehriban 

Əlizadə  

 Cəlil Məmmədquluzadənin 

hekayələrində tabeli mürəkkəb 

cümlələr 

17. Samirə Hüseynova 093 III Azərb Bakalavr  Dos. Mehriban 

Əlizadə  

İlyas Əfəndiyevin əsərlərinin 

dilində üslubi sinonimlər 

18. Ülkər Abdullayeva 093 III Azərb Bakalavr  Dos. Mehriban 

Əlizadə  

Bəxtiyar Vahabzadə 

yaradıcılığında çoxmənalı sözlər  

19. Günay 

Məmmədova 

093 III Azərb Bakalavr  Prof. Tofiq 

Hüseynov 

 İsa Muğannanın müharibə 

povestləri  

20. Aynur Rzayeva  088 III Azərb Bakalavr Pərvin 

Eyvazov  

Bəkir Çobanzadənin dil 

tədqiqatlarında fonetika 

məsələləri  

21. Mənsurə 

İsmayılova  

088 III Azərb Bakalavr Akad. Tofiq 

Hacıyevin  

I növ təyini söz birləşmələri  

22. Kamilə Qədimli  092 III Azərb Bakalavr Dos. Sevinc 

Qocayeva  

Klassik poeziyada Yusif 

peyğəmbər obrazı 

23. Sevinc 

Məhərrəmova  

0AM1

7S 

III Azərb Bakalavr Nüşabə 

Sadıqova  

Cek London əsərlərində yaşamaq 

uğrunda mübarizə  

24. Elnarə Talıbova  0AM1

7S 

III Azərb Bakalavr Pof. Cəlil 

Nağıayev 

Fransa Kafka yaradıcılığı 

25. Nərmin Quliyeva  089 III Azərb Bakalavr Dos. Jalə 

Hüseynova  

Mənim tanrım gözəllikdir, 

Sevgidir. 

26. Lalə Seyidova 089 III Azərb Bakalavr Prof. Yeganə 

İsmayılova  

Mikayıl Müşfiqin həyatı 

27. Elida Mukhayeva 089 III Azərb Bakalavr Prof. Yeganə 

İsmayılova  

Zəlimxan dünyası 

28. Ayşən Hüseynsoy 089 III  Azərb Bakalavr Prof. Tofiq 

Hüseynov 

Vaqif Səmədoğlunun həyatı və 

yaradıcılığı  

29. Səidə İsmayılova  

AM01

8S 

II Azərb Bakalavr Dos. Lalə 

Əliyeva 

Bir Füzuli müfəssiri-  Mir Cəlal  

30. İlkanə Məmmədova  101 II Azərb Bakalavr Prof. 

Məhəmməd 

Məmmədli 

Tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı 

rəvayətlər  

33. Bəsdi Səttarova 101 II Azərb Bakalavr Prof. 

Məhəmməd 

Məmmədli  

Nağıllarda əjdaha obrazının 

semantik xüsusiyyətləri 

32.  Aidə Musazadə AM01

8S 

II Azərb Bakalavr Prof. Cəlil 

Nağıyev 

Alman ədəbiyyatında absurdizm 

33. Laləzər Sərxanova 102 II Azərb Bakalavr Dos. Lalə 

Əliyeva 

Eldəgizlər ədəbi mühiti 

34. Mirzəyeva Gülsarə 102 II Azərb Bakalavr Dos. Lalə 

Əlizadə  

XIII-XVI əsrlər anadilli epik şeir 

örnəkləri 

35. İlknur Pənahlı 100 II Azərb Bakalavr Dos. Lalə 

Əlizadə  

Anadilli məsnəvilər 

36. Billur Əlizadə 101 II Azərb Bakalavr Prof. 

Məhəmməd 

Məmmədli  

Nağıllarda çoban obrazının 

semantik xüsusiyyətləri  



37.  Minayə Camalova  088 III Azərb Bakalavr Pərvin 

Eyvazov 

Mir Cəlal  hekayələrində həyat 

həqiqətləri və satirik gülüşün 

mahiyyəti  

38. Könül Tağızadə  AM00

1S 

IV Azərb Bakalavr Pərvin 

Eyvazov 

Şekspir əsərlərinin tərcümə tarixi  

39. Aytac Həsənova  AM00

1S 

IV Azərb Bakalavr Pərvin 

Eyvazov  

Tofiq Hacıyev araşdırmalarında 

ortaq türk dili  

40. Rəhiməxanım 

Mürvətova  

AM00

1S 

IV Azərb Bakalavr Pərvin 

Eyvazov  

Nəriman Nərimanov əsərlərində 

insan cahilliyinə münasibət  

41. Mətanət Rəcəbli  AM00

1S 

IV Azərb Bakalavr  Pərvin 

Eyvazov  

Ədəbiyyatımızda gender problemi  

42. Nadir Rzazadə 110 I Azərb Bakalavr Anar Fərəcov  Mədəniyyətin dilə təsiri 

43. Abıyeva Ruhəngiz 112 I Azərb Bakalavr Pərvin 

Eyvazov  

Azərbaycan dilində varavarizmlər 

44. Aysel Seyidova 112 I Azərb Bakalavr Anar Fərəcov  Sosial şəbəkələrin dilimizə təsiri 

45.  Leyla Qasımzadə  113 I Azərb Bakalavr Təranə 

İsmayılova  

Orfoqrafiya lüğətinə daxil 

olmayan alınma sözlər  

46 Nurcahana 

Ağabalayeva 

113 I Azərb Bakalavr Anar Fərəcəov  Dildə sinonimlik və dublet 

anıayışı və onların üslubi 

məqamları 

47  Kərimova Nuranə  112 I Azərb Bakalavr Pərvin 

Eyvazov 

Dilimizə son illər daxil olan 

alınma sözlərin 

mənimsənilməsinə dair 

48 Baxışova Asiman   I Azərb Bakalavr Təranə 

İsmayılova 

Dilin işləkliyi. Dildə olan xarici 

sözlər  

 

TEB-ə üzv olan I kurs tələbələrinin siyahısı (2018/2019-cu tədris ili üçün) 
 

№        AD, SOYAD VƏ ATA ADI Qrup 

№ 

 1 Cabbarova Türkan Fədayar qızı   Fl 111 

 2 Cəfərova Ziyafət Seymur qızı   Fl 111 

 3 Şükürova Aytac Niyaməddin qızı   Fl 112 

 4 Fətullazadə Yağmur Vüqar oğlu   Fl 112 

 5 Kərimova Nuranə Elçin qızı   Fl 112 

 6 Bəşirova Nurtac Qəhrəman qızı   Fl 112 

 7 Seyidova Aysel Eltay qızı   Fl 112 

 8 Sadıqova Aysun Azər qızı   Fl 112 

 9 Əzizova Məryəm Ramiz qızı   Fl 112 

10 Nəcəfova Leyla Faiq qızı   Fl 112 

11 Zamanova Günel Eyvaz qızı   Fl 112 

12 Rəhimli Kəmalə Mehman qızı   Fl 112 

13 Qasımzadə Sunay Yalçın qızı   Fl 112 

14 Abbasov Elşən Nadir oğlu   Fl 112 

15 Abıyeva Ruhəngiz Hilal qızı   Fl 113 

16 Fərzalıyeva Aytac Ziyəddin qızı   Fl 113 

17 Əlizadə Aysel Elman qızı   Fl 113 

18 Əlizadə Rəfiqə Həsənağa qızı   Fl 113 

19 Mənsurova Lamiyə Səyyar qızı   Fl 113 

20 Vəliyeva Sevinc Bəxtyar qızı   Fl 113 

21 Baxışova Asiman Hacıbaba qızı   Fl 113 

22 Ağabalayeva Nurcahan Elxan qızı   Fl 113 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Ağayeva Nəzrin Əlizamin qızı   Fl 113 

24 Cüməzadə Selcan Akif qızı   Fl 113 

25 Mənəfova Səbirə Zahid qızı   Fl 113 

26 İsmayılova Fidan Malik qızı   Fl 113 

27 Haşimli Bahar Baba qızı   Fl 113 

28 Paşayeva Nuranə Elxan qızı   Fl 114 

29 Babayeva Məleykə Malik qızı   Fl 114 

30 Quliyeva Nəzrin Xəyyam qızı   Fl 115 

31 Abdullayeva Aytən Habil qızı   Fl 115 

32 Məmmədova Gülşən Sahib qızı   Fl 115 

33 Rəhmanova Nəzakət Taryel qızı   Fl 115 

34 Mahmudlu Əminə Qalib qızı   Fl 115 

35 Məmmədova Nərmin Zamir qızı   Fl 115 

36 Abdinova Fidan Rüfət qızı   Fl 115 

37 Ağayeva Arzu Rauf qızı   Fl 117 

38 Məmmədli Nadir   Fl 110 

39 Rəhimzadə Fatimə Ədalət qızı   Fl 110 

40 Məmmədli Sezər Nizami oğlu  Fl 110 

41 Rzazadə Nadir yalçın oğlu  Fl 110 

42 Məmmədova Nahidə Umud qızı  Fl 113 

43 Qasımzadə Leyla Zirəddin qızı  Fl 113 

44  Yusifova Nuranə Şahin qızı  Fl 113 



Tələbə Elmi Birliyinin strukturu 

2018-ci il martın 1-də TEB-in ilk genişləndirilmiş iclası keçirilmiş və idarə heyətinin 

tərkibi formalaşdırılmış, 2018/2019-cu  tədris ilinin əvvəlində isə bəzi dəyişikliklər edilmişdir.  

Tələbə Elmi Birliyinin idarə heyəti 

Tələbə Elmi Birliyin sədri 

Pərvin Eyvaz oğlu Eyvazov 

TEB-in sədr müavini 

Əmənov Murad Mehdi oğlu - Azərbaycan dilçiliyi, II kurs magistrant 

TEB-in bakalavriat üzrə baş koordinatoru 

Mustafayeva Aynur Qələndər qızı - III kurs, 091-ci qrup 

TEB-in I kurslar üzrə koordinatoru 

Sadıqova Arzu Adil qızı -bakalavr II kurs ,qrup 100 

TEB-in II kurslar üzrə koordinatoru 

İsmayılova Səidə Faiq qızı – bakalavr  II kurs, Sabah qrupu  

TEB-in III-IV kurslar üzrə koordinatoru 

Həmidov Rəsul Vahid oğlu - bakalavr III kurs ,qrup 089 

TEB-in magistratura üzrə məsul koordinatorları 

Dilçilik üzrə: Cəfərov Qismət Qalib oğlu – Ümumi dilçilik , I kurs magsitrant 

Ədəbiyyatşünaslıq üzrə: Həsənova Raziyyə -Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, I kurs mag. 

TEB-in Sabah qrupları üzrə baş koordinatoru 

Talıbova Elnarə  Elman qızı - III kurs, Sabah qrupu  

Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşavir 

Məmmədova İlkanə Tofiq qızı – II kurs, qrup 101 

TEB-in katibi 

Musazadə Aidə Faiq qızı -bakalavr II kurs , Sabah qrupu  

İdeya və layihələndirmə üzrə koordinator 

İsmayılova Günay Kamal qızı - Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası,  I 

kurs magistrant 

Tələbə Elmi Seminarının rəhbəri 

Əliyeva Aygün Natiq qızı -Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi,  II kurs magistrant 

Elmi seminarın katibi 

Əkbərli  Aytən İsa qızı - Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası, I kurs 

magistrant 



TEB SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ  

Təbliğat məqsədilə Filologiya fakültəsinin saytında TEB üçün ayrıca link, feysbuk və 

instaqram sosial şəbəkələrində səhifə və yutub kanalı yaradılmışdır. 

BDU-nun Filologiya fakültəsinin saytında linkimiz:  

http://philology.bsu.edu.az/az/content/tlb_elmi_birliyi1111 

 

Feysbuk sosial şəbəsində səhifəmiz  

https://www.facebook.com/bsu.edu.az/  

 

 

 

http://philology.bsu.edu.az/az/content/tlb_elmi_birliyi1111
https://www.facebook.com/bsu.edu.az/


İnstaqram sosial şəbəsində səhifəmiz  

 

Yutub kanalımız  

 

 



  TEB-in fəaliyyəti sosial mətbuatda 

 Tələbə Elmi Birliyinin gördüyü işlər və tələbələrin uğurları BDU-nun “Bakı Universiteti”, 

“525-ci qəzet”, “Azərbaycan müəllimi” kimi mətbuat orqanlarında, BDU-nun rəsmi saytında 

(www.bsu.edu.az), Filologiya fakültəsinin saytında (http://philology.bsu.edu.az), o cümlədən 

www.525.az, www.muallim.edu.az, www.kriteri.az, www.azertag.az, www.modern.az kimi 

mötəbər saytlarında işıqlandırılır.    

1. BDU-nun gənc filoloqları Kazandakı beynəlxalq festivalda iştiral edib   

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=109119&fbclid=IwAR11weT7r11P2OB_gdwN7

OcMZIVu6eDkVIOIToTsDWnnVtdV-X1uSkR-4aQ#gsc.tab=0  

2. TEB “Postmodernizm çağdaş elmi-nəzəri fikir müstəvisində” mövzusunda elmi seminar 

keçirib  

A.http://philology.bsu.edu.az/az/news/teb_postmodernizm_ada_elminzri_fikir_mstvisind_

mvzusunda_elmi_seminar_keirib?fbclid=IwAR2R96IRQ9_LFhFQWopSTv-SvuXR-

Cf55OVmoKfG30gHDpabE7GHtO_eJqw   

B.http://bsu.edu.az/az/news/filologiya_fakltsind_tlb_elmi_birliyi_postmodernizm_ada_elm

inzri_fikir_mstvisind_mvzusunda_elmi_seminar_keirib     

3. Tələbə Elmi Birliyinin yeni dərs ilində ilk iclası keçirilib    

http://philology.bsu.edu.az/az/news/tlb_elmi_birliyinin_yeni_drs_ilind_ilk_iclas_keirilib?f

bclid=IwAR29RV5euKrEJP-LT4hgwAID-F2cfcBLSvejfiCf5DNFJHGhVLQF2mHfMnw   

4. Filologiya fakültəsində I kurs tələbələri ilə görüş keçirilib  

http://philology.bsu.edu.az/az/news/filologiya_fakltsind_i_kurs_tlblri_il_gr_keirilib_?fbcli

d=IwAR05AfhJaiYcuyOH-sW_nOOLSxiYCF7dj9Z0ETyCvbwLFWOXRVfSwYqQ0RE   

5. BDU-nun gənc filoloqları Bilkənd Universitetinin sertifikatına layiq görülüblər  

https://azertag.az/xeber/BDU_nun_genc_filoloqlari_Bilkend_Universitetinin_sertifikatina

_layiq_gorulubler-1182474?fbclid=IwAR38yk0C658UQt8diHHUFwA649HNceIVM-

PdhGKfVxKlw9n1GhQBieg6U9w   

6. BDU-nun gənc filoloqları beynəlxalq uğura imza atıb  

http://modern.az/az/news/172436?fbclid=IwAR05NaUphDU8qcO5V4iPCzCDwLa2RbSaC

S5moiz4pbDq4q7NHWIRezb2XoA#gsc.tab=0   

7. BDU-nun gənc filoloqlarının yeni uğuru  

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=103631&fbclid=IwAR0oTyUhGVziqKOQNx2

Xk0X4706yQgOy8PD7K9LkQAoN1UirxezS-oLrlO8#gsc.tab=0   

http://www.bsu.edu.az/
http://philology.bsu.edu.az/
http://www.525.az/
http://www.muallim.edu.az/
http://www.kriteri.az/
http://www.azertag.az/
http://www.modern.az/
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http://philology.bsu.edu.az/az/news/filologiya_fakltsind_i_kurs_tlblri_il_gr_keirilib_?fbclid=IwAR05AfhJaiYcuyOH-sW_nOOLSxiYCF7dj9Z0ETyCvbwLFWOXRVfSwYqQ0RE
https://azertag.az/xeber/BDU_nun_genc_filoloqlari_Bilkend_Universitetinin_sertifikatina_layiq_gorulubler-1182474?fbclid=IwAR38yk0C658UQt8diHHUFwA649HNceIVM-PdhGKfVxKlw9n1GhQBieg6U9w
https://azertag.az/xeber/BDU_nun_genc_filoloqlari_Bilkend_Universitetinin_sertifikatina_layiq_gorulubler-1182474?fbclid=IwAR38yk0C658UQt8diHHUFwA649HNceIVM-PdhGKfVxKlw9n1GhQBieg6U9w
https://azertag.az/xeber/BDU_nun_genc_filoloqlari_Bilkend_Universitetinin_sertifikatina_layiq_gorulubler-1182474?fbclid=IwAR38yk0C658UQt8diHHUFwA649HNceIVM-PdhGKfVxKlw9n1GhQBieg6U9w
http://modern.az/az/news/172436?fbclid=IwAR05NaUphDU8qcO5V4iPCzCDwLa2RbSaCS5moiz4pbDq4q7NHWIRezb2XoA#gsc.tab=0
http://modern.az/az/news/172436?fbclid=IwAR05NaUphDU8qcO5V4iPCzCDwLa2RbSaCS5moiz4pbDq4q7NHWIRezb2XoA#gsc.tab=0
https://525.az/site/?name=xeber&news_id=103631&fbclid=IwAR0oTyUhGVziqKOQNx2Xk0X4706yQgOy8PD7K9LkQAoN1UirxezS-oLrlO8#gsc.tab=0
https://525.az/site/?name=xeber&news_id=103631&fbclid=IwAR0oTyUhGVziqKOQNx2Xk0X4706yQgOy8PD7K9LkQAoN1UirxezS-oLrlO8#gsc.tab=0


8. Görkəmli türkoloq Bəkir Çobanzadənin 125 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi 

konfrans keçirilib 

http://bsu.edu.az/az/news/grkmli_trkoloq_bkir_obanzadnin_125_illiyin_hsr_olunmu_beyn

lxalq_elmi_konfrans_keirilib?fbclid=IwAR171kWMHx44vy2B2S4Pinc2hx8oIX8wpiwhV

GF8xil_B70-8c7fgiSmIl0    

9. Bəkir Çobanzadənin 125 illiyi beynəlxalq konfransla qeyd edildi  

https://525.az/site/?name=xeber&news_id=101919&fbclid=IwAR0FPj7zAyzpSo5U8bcZU

LaXeCmQhSeq8vajK_3w5Z6isTi9d324v7uRQIM#gsc.tab=0   

10. BDU-nun filoloqları Türkiyənin Qafqaz Universitetində təcrübə keçib  

http://philology.bsu.edu.az/az/news/bdunun_filoloqlar_trkiynin_qafqaz_universitetind_tcr

b_keib?fbclid=IwAR3EoqjrH-SjZIXwB2Aspps3qTfyIpmWHx631EV-

ZUwgLN51Zs_RqMv6vdo   

11. TEB “Kontekstlə çoxmənalılığın münasibəti” mövzusunda növbəti elmi seminar 

keçirib  

http://philology.bsu.edu.az/az/news/filologiya_fakltsind_kontekstl_oxmnalln_mnasibti_mv

zusunda_tlb_elmi_seminar_keirilib?fbclid=IwAR1NmeCybcTeqeB7KKsUSzmZrkOo8Gy

NrYD0dc6AsxcBWPFIS8p09Yu1khI   

12. BDU-nun filoloqları Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransında  

http://philology.bsu.edu.az/az/news/bdunun_filoloqlar_gnc_tdqiqatlarn_ii_beynlxalq_elmi

_konfransnda_?fbclid=IwAR3EDOFCHQHccak5pV3MtRb0diP294BiMbXC3NE7DEddY

WBTxzqh2f354y8  

13. Filoloq tələbələr BDU-nu respublika elmi konfransında uğurla təmsil edib  

http://philology.bsu.edu.az/az/news/filoloq_tlblr_bdunu_respublika_elmi_konfransnda_uu

rla_tmsil_edib?fbclid=IwAR0bE3qyC5LXiV_wYxhKyWknfoN9nUBmbR40OXDIknJ-

gQOn5f85jAxfEXk   

14. TEB üzvləri “Türk İslam Sənətləri” Sərgisində iştirak edib  

http://philology.bsu.edu.az/az/news/teb_zvlri_trk_slam_sntlri_srgisind_itirak_edib?fbclid

=IwAR03j7HM6HFZb7i51jMcqTXblAiJ8pX2WEMLutgpMf08Jc53NHCnYwTQCns  

15. Türkün qan yaddaşı: Çanaqqala və Qarabağ şəhidləri” adlı anım gecəsi 

A.https://www.muallim.edu.az/news.php?id=558&lang&fbclid=IwAR1KL4RV2bq613NU

dfDcfIZcSAoNia6m6i7-5ZfD4oveDxfzAPgShrypR1w#prettyPhoto   
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B.http://azpress.az/index.php?lang=az&sectionid=news&id=79420&fbclid=IwAR2aTBZB

JUnH0Ip9zSzmRN28GWywvAz-mCECmEVLpfHh0903fsrJPiVYGK0   

C.http://bsu.edu.az/az/news/bdunun_filologiya_fakltsind_trkn_qan_yadda_anaqqala_v_q

araba_hidlri_adl_anm_gecsi_keirilib?fbclid=IwAR0Ob9bym1BjwghRbVpAlNd1gHeXqE

RnNw1PXMEu6O6tHLmz-SdXxo5Lr04   

D.https://525.az/site/?name=xeber&news_id=97374&fbclid=IwAR1erZmtSeR5rqlJPJ9oS5

cQgVb2RMlGrYkzCa9bkG_DwRvTybEtZvbEE4s#gsc.tab=0  

16. “Müasir Türkiyə ədəbiyyatında postmodernizm (Orxan Pamukun “Qara kitab” 

romanı əsasında)” mövzusunda tələbə elmi seminarı keçirilib  

http://philology.bsu.edu.az/az/news/masir_trkiy_dbiyyatnda_postmodernizm_opamukun_

qara_kitab_roman_sasnda_mvzusunda_tlb_elmi_seminar_keirilib?fbclid=IwAR0R3mDC

uLJzPiwT1fpl7V61t9fiWyzCSKH1cPN5N2kvWQWXHeVAxKXotiE    

17. Tələbə Elmi Birliyinin 2018-ci ildə ilk iclası keçirilib  

http://philology.bsu.edu.az/az/news/tlb_elmi_birliyinin_2018ci_ild_ilk_iclas_keirilib?fbclid

=IwAR0SNz0k6XNUwjLGmTnJlt2qSdfM62g4wYlIpvJ_m_Uqu4GtSiI-iW9Nmk0   

18. “Hüseyn Cavid və çağdaş Azərbaycan filologiyası” mövzusunda Respublika elmi 

konfransı “Hüseyn Cavid və çağdaş Azərbaycan filologiyası” mövzusunda Respublika 

elmi konfransı 

http://philology.bsu.edu.az/az/news/filologiya_fakltsind__hseyn_cavid_v_ada_azrbaycan_f

ilologiyas_mvzusunda_respublika_elmi_konfrans_   

https://muallim.edu.az/news.php?id=3120&fbclid=IwAR33o9YUcVrKSV4KphPoYdtDFS

dklWK-1TGrJPeo6bsh6mlFltgvYnmW8Hs  

19. Tələbə Elmi Birliyi “İnternet dilinin əqli və hissi xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi 

seminar keçirib 

http://philology.bsu.edu.az/az/news/bdunun_filologiya_fakltsi_tlb_elmi_birliyi_nternet_dil

inin_qli_v_hissi_xsusiyytlri_mvzusunda_elmi_seminar_keirib 

http://kriteri.az/articles/bdu-nun-filologiya-fakultesi-telebe-elmi-birliyi-nternet-dilinin-

eqli-ve-hissi-xususiyyetleri-movzusunda-elmi-seminar-kecirib?fbclid=IwAR1jP_MojzIB-

DjnQxnIh_uo-_gRwTC2eieATHyHF1Z0LD0Pf0Bv-yvCOSQ    
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TEB-İN İCLASLARI 

 

1. TEB-in ənənəvi mart toplantısı   

1 mart 2018-ci il tarixində Filologiya fakültəsində Tələbə Elmi Birliyinin 2018-ci ildə 

ilk iclası keçirilib. İclasda universitet üzrə TMŞ-nin sədr müavini, Cəbr və həndəsə kafedrasının 

müdiri, dosent Vaqif Qasımov, fakültə dekanı, dosent Elçin Məmmədov, dekan müavini, 

professor Nizami Xəlilov, dosent Məhəmməd Məmmədov, gənc tədqiqatçılar və tələbələr iştirak 

edib.   

TEB-in illik fəaliyyətinə və idarə heyətinin yenidən formalaşdırılmasına həsr olunmuş 

tədbiri giriş sözü ilə açan dekan Elçin Məmmədov birliyin ötənilki fəaliyyətini yüksək 

qiymətləndirib. Bildirib ki, TEB son bir il ərzində elmi seminarlar təşkil edib, ayrıca elmi 

konfrans keçirib və tələbələrin respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi tədbirlərdə iştirakını 

təmin edib. Həmçinin qeyd olunub ki, tələbələrin elmi fəaliyyətə cəlb olunmasına və onların 

konfranslarda aktiv iştirakına şərait yaradılmasına bundan sonra da ciddi nəzarət olunmalı və bu 

sahədə TEB-lə yanaşı, müəllimlər də gənclərin maarifləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirməlidir.  

Dosent Vaqif Qasımov çıxışında tələbələrin elmi fəaliyyətə cəlb olunmasının 

əhəmiyyətindən danışıb, bu istiqamətdə qarşıda duran əsas vəzifələrdən söz açıb. O, rektor, 

akademik Abel Məhərrəmovun universitetin elmi həyatında tələbələrin fəallığının təmin 

olunması istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər barəsində məlumat verib, 

gələcəkdə bu sahəyə olan diqqətin daha da artırılmasının zəruriliyini vurğulayıb.     

Elmi işlər üzrə dekan müavini, professor N.Xəlilov, fakültə Elmi şurasının Elmi katibi 

dosent  M.Məmmədov, TEB-in sədri, “Türkoloji araşdırmalar” ETL-in kiçik elmi işçisi Pərvin 

Eyvazov çıxış edərək birliyin fəaliyyətinin məqsədindən, elmi təşkilatlanmanın faydalarından 

danışıb, tələbələrə öz tövsiyələrini veriblər. Sonra TEB-in idarə heyətinin formalaşdırılması 

üçün müzakirələr aparılıb, car il üçün yeni heyət müəyyələnşdirilib. 

     



2. Filologiya fakültəsində I kurs tələbələri ilə görüşdə TEB haqqında məlumat 

verilib.   

14 sentyabr 2018-ci il 

     

 

3.   2018-2019-cu tədris ili üçün ilk iclas 

20 sentyabr 2018-ci il tarixində Tələbə Elmi Birliyinin 2018-2019-cu tədris ili üçün ilk 

iclası keçirilib. İclas TEB-in idarə heyətinin yeni tərkibinin müəyyənləşməsi və qarşıda duran 

vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunub. İclası açıq elan edən TEB-in rəhbəri, “Türkoloji 

araşdırmalar” ETL-in kiçik elmi işçisi Pərvin Eyvazov tələbələri salamlayaraq, onları yeni dərs 

ili münasibətilə təbrik edib. Ötən dərs dilində görülmüş işlərdən danışan P.Eyvazov mövcud 

problemlərdən və gələcək perspektivlərdən, elmi fəaliyyətlə məşğul olan gənclərə univesitet 

rəhbərliyinin yaratdığı münbit şəraitdən söz açıb.  Tədbirdə iştirak edən “Türkoloji 

araşdırmalar” ETL-in əməkdaşı Anar Fərəcov tələbələrin elmi-ictimai aktivliyi ilə bağlı mühüm 

məqamlardan danışıb, gələcəyin kadrları kimi onları fakültənin elmi həyatında aktiv olmağa 

çağırıb. Sonra TEB-in idarə heyətinin yeni tərkibinin müəyyənləşməsi ilə bağlı müzakirələr 

aparılıb, tərkibə bir sıra dəyişiklliklər olunub. 

  

 



 

4. TEB-in növbəti iclasından – 29.10.2018 

29.10.2018-ci il tarixində TEB-in növbəti iclası keçirilib. İclasda elmi seminarın təşkili 

qaydalarının müəyyənləşməsi, ustad dərslərlə bağlı təklifin dəyərləndirilməsi və cari məsələlər 

müzakirə olunub.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TƏLƏBƏLƏRİN ELMİ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 

1. “Bir əsrin iki faciəsi” adlı elmi konfrans.  

26 fevral 2018-ci il tarixində Filologiya fakültəsinin II kurs tələbəsi, Tələbə Elmi 

Birliyinin bakalavriat üzrə sədri Aynur Mustafayeva Bakı Dövlət Universitetinin Tarix 

fakültəsinin Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının və Tələbə Elmi 

Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə 20 yanvar faciəsi və Xocalı soyqırımına həsr olunmuş “Bir 

əsrin iki faciəsi” adlı elmi konfransda iştirak edib. O, “Şeirlərdə Xocalı kədəri” mövzusunda 

çıxış edərək Xocalıya həsr olunmuş poeziya nümunələrindən söz açıb. Məruzədə Xocalı 

soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və faciənin soyqırım kimi tanıdılması 

istiqamətində Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlərdən, ölkə rəhbərinin 

siyasi faəliyyətindən, həmçinin Şamil Sabiroğlunun rəhbərlik etdiyi “Xocalı Soyqırımını 

Tanıtma” İcimai Birliyinin gördüyü işlərdən də bəhs olunub. Uğurlu məruzəsinə görə Aynur 

Mustafayeva təşkilat komitəsi tərəfindən diploma layiq görülüb. 

 

 

2. BMU-da Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı 

Konfransda Tələbə Elmi Birliyinin təşkilatçılığı ilə Filologiya fakültəsinin tələbə və gənc 

əməkdaşları BDU-nu uğurla təmsil edib. Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müəllimi, fil.f.d. 

Səbinə Vəliyeva, “Türkoloji araşdırmalar” ETL-in əməkdaşları: Anar Fərəcov və TEB-in sədri 

Pərvin Eyvazov, tələbə və gənc tədqiqatçılardan Nübar Abasova, Ülvi Mikayılov, Aynur 

Rzayeva, Kamilə Qədimli, Sevda Babayeva, Nərminə Fazilova, Sabah qruplarından Könül 

Tağızadə, Fidan Məmmədova, Rəhiməxanım Mürvətova, Elza Məmmədova, Gülnur 

Haqverdiyeva və başqaları Azərbaycan dilçiliyinin və ədəbiyyatşünaslığının aktual 

problemlərinə həsr olunmuş maraqlı elmi məruzələrlə çıxış ediblər. 



  

 

3.  BSU-da Respublika elmi konfransı.  

Bakı Slavyan Universitetində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 

illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində” 

mövzusunda tələbə və magistrantların Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib. Ölkəmizin 

19 ali təhsil ocağından 160 nəfər tələbənin qatıldığı konfransda Bakı Dövlət Universiteti 

iştirakçıların sayına görə təşkilatçı müəssisədən sonra ikinci yerdə olub.  

Tələbə Elmi Birliyinin təşkilatçılığı ilə konfransda Bakı Dövlət Universitetini Filologiya 

fakültəsinin 12 nəfər tələbəsi təmsil edib. Onlardan 3-ü magistrant, 9-u isə bakalavriat olub.  

Tələbələrdən Murad Əmənov, Arzu Hüseynova, Zöhrə İmamverdiyeva, Aynur 

Mustafayeva, Aynur Rzayeva, Kamilə Qədimli, Günel Quliyeva, Nigar Əliyeva, Sabah 

qruplarından Könül Tağızadə, Rəhiməxanım Mürvətova, Aytac Həsənova, Mətanət Rəcəbli 

maraqlı elmi məruzələrlə bölmə iclasında aktivlik nümayiş etdiriblər.  

Konfransın yekun iclasında bütün iştirakçılara sertifikatlar və materiallar toplusu təqdim 

olunub. Sonda TEB-in idarə heyətinin üzvləri Murad Əmənov, Aynur Rzayeva və Aynur 

Mustafayeva universitetimiz adından çıxış edərək yüksək təşkilatçılığa və qonaqpərvərliyə görə 

təşkilat komitəsinə təşəkkürlərini bildiriblər.   

Qeyd edək ki, konfrans başa çatdıqdan sonra fakültə dekanı, dosent Elçin Məmmədov, 

dekan müavini, dosent Cavanşir Muradov universitet təmsilçilərimizlə görüşərək uğurlu 

çıxışlarına görə onları təbrik edib və gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar. 



       

 

4. Mir Cəlal Paşayevin 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik 

konfransı 

Bakı Dövlət Universitetində görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir 

Cəlal Paşayevin 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransı keçirilib. 

Tədbirdə ölkənin tanınmış dövlət və elm xadimləri, universitetin müəllim və tələbə heyəti 

iştirak edib. 

Yüksək səviyyədə məqalələrin dərc olunduğu materiallar toplusunda fakültənin iki 

tələbəsinin – prezident təqaüdçüsü Səidə İsmayılovanın və Minayə Camalovanın 

məqalələri işıq üzü görmüşdür.  

  

 

5. Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfranı.  

Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Filologiyanın aktual 

problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçirilib. Gənc tədqiqatçıların fəallığı ilə 

diqqəti çəkən tədbirdə 35 magistrant və 7 tələbə  müxtəlif məruzələrlə çıxış edib.   



 

6. ADU-da "Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan" adlı Respublika tələbə-şagird 

elmi konfransı 

Mayın 18-də Azərbaycan Dillər Universitetində keçirilən Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan" adlı 

Respublika tələbə-şagird elmi konfransında Tələbə Elmi Birliyinin üzvləri: TEB üzvləri -  

magistrant Əlizadə İntizar və 3-cü kurs tələbəsi Babayeva Sevda Bakı Dövlət Universitetini 

təmsil etmişlər. 

                          

 

7. Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 125 illik yubileyinə həsr olunmuş 

«Azərbaycan dili: dünən və bu gün» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans 

23 iyun 2018-ci il tarixində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Sosial və İqtisadi 

İslahatlara Dəstək” İctimai Birliyinin təşəbbübü və Bakı Dövlət Universiteti Filologiya 

fakültəsinin dəstəyi ilə görkəmli türkoloq, professor Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 

125 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan dili: dünən və bu gün» mövzusunda 



Beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Konfransın açılış mərasimində Azərbaycanın tanınmış dilçi 

alimləri, müəllimlər, tələbələr və gənc tədqiqatçılar iştirak edib.   

 

Konfransa Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Bosniya-

Hersoqovina və Qırğızıstanın müxtəlif elm və təhsil müəssisələrindən ümumilikdə 170 məqalə 

təqdim olunub. Onlardan 128-i təşkilat komitəsi tərəfindən çapa tövsiyə edilib.  

Sonda konfransın təşkil olunmasında yaxından iştirak etmiş BDU-nun bir qrup müəllim 

və tələbəsinə “Sosial və İqtisadi İslahatlara Dəstək” İctimai Birliyi adından təşəkkürnamələr 

təqdim olunub. 

İlk dəfə olaraq, fakültə tarixində tələbələr konfransın təşkilat komitəsində yer alıb və 

layihə rəhbərləri tərəfindən mükafatlandırılıblar.  

      

 

8. TEB rəhbəri  Polşada XIII Uluslararası Böyük Türk Dili Qurultayında 

25-28 sentyabr 2018-ci il tarixində Türkiyənin İhsan Doğramacı adına Bilkənd 

Universiteti, Yunus Əmrə İnstitutu və Varşava Universitetinin birgə təşkilatıçılığı ilə Polşa 

Respublikasının Varşava Universitetində XIII Uluslararası Böyük Türk Dili Qurultayı keçirilib. 



İki mühüm tarixi hadisə ərəfəsinə - 26 sentyabr Türk dili bayramı gününə və Türkiyə-Polşa 

diplomatik münasibətlərinin 600 illiyinə təsadüf edən qurultaya dünyanın müxtəlif ölkələrindən 

120 elm adamı qatılıb. Bu mötəbər elmi tədbirdə TEB-in rəhbəri, Türkoloji araşdırmalar ETL-in 

kiçik elmi işçisi Pərvin Eyvazov uğurla təmsil edib.  

   

 

9. Hüseyn Cavidin anadan olmasının 135 illik yubileyinə həsr olunmuş “Hüseyn 

Cavid və çağdaş Azərbaycan filologiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransı 

BDU-nun Filologiya fakültəsində böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin 

anadan olmasının 135 illik yubileyinə həsr olunmuş “Hüseyn Cavid və çağdaş Azərbaycan 

filologiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçirilib. Gənc tədqiqatçıların və 

tələbələrin də fəallığı ilə diqqət çəkən konfransın materiallar toplusunda respublikamızın 15 elm 

və ali təhsil müəssisəsindən ümumilikdə 104 məqalə çap olunub. Tələbələrimizdən Aynur 

Mustafayeva, Kamilə Qədimli, Laləzər Sərxanova, magistrantlardan Murad Əmənov, 

Aygün Əliyeva, Nəzrin Əlizadə və başqalarının elmi məqalələri konfransın materiallar 

toplusunda çap olunub.   

               

 

 

 



TƏLƏBƏ ELMİ SEMİNARLARI 

1. “Məna-sözün sehri” mövzusunda elmi seminar 

 

10 mart 2018-ci il tarixində  Filologiya fakültəsində Tələbə Elmi Birliyinin təşkilatçılığı 

ilə “Məna-sözün sehri” mövzusunda elmi seminar keçirilib. Seminarda Ümumi dilçilik 

kafedrasının dosenti Şəkər Qasımova, fakültənin bakalavriat və magistrantları iştirak edib. Elmi 

seminarın rəhbəri, I kurs magistrant İntizar Əlizadə tədbiri açıq elan etdikdən sonra söz 

məruzəçiyə verilib.  

Mövzu üzrə məruzə edən TEB-in bakalavriat üzrə baş koordinatoru, II kurs tələbəsi 

Aynur Mustafayeva dildə məna anlayışından, sozün mənasının əsas funksiyalarından və 

kontekstdən asılı olan başlıca xüsusiyyətlərindən danışıb. O, Azərbaycan dilçiliyində bu 

istiqamətdəki nəzəri problemlərə aydınlıq gətirməklə yanaşı, həm də bır sıra məsələlərə öz 

münasibətini bildirib. Bədii dil materialları və real faktlar əsasında izah olunan mözvu 

tələbələrin marağına səbəb olub  

Sonra mövzu ilə əlaqədar iştirakçıların sualları cavablandırılıb, opponentlərin çıxışları 

dinlənilib. Dosent Şəkər Qasımova və TEB-in rəhbəri Pərvin Eyvazov tələbənin çıxışını 

dəyərləndirdikdən sonra magistrantlardan Murad Əmənov, Həvva Əhmədova, Pərvin Rəhimov, 

İntizar Əlizadə, bakalavraitlardan İlkanə Məmmədova, Səidə İsmayılova və başqaları məruzə 

ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, mübahisəli məsələlərə öz münasibətlərini bildiriblər.  

Sonda növbəti elmi seminarın mövzusu və məruzəçisi elan olunub. 

 

2. “Müasir Türkiyə ədəbiyyatında postmodernizm (O.Pamukun “Qara kitab” 

romanı əsasında)” mövzusunda elmi seminar  

15 aprel 2018-ci il tarixində Filologiya fakültəsində Tələbə Elmi Birliyinin təşkilatçılığı 

ilə “Müasir Türkiyə ədəbiyyatında postmodernizm (O.Pamukun “Qara kitab” romanı 

əsasında)” mövzusunda elmi seminar keçirilib. Seminarda Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının 

dosenti Fikrət Əlizadə, “Türkoloji araşdırmalar” ETL-in əməkdaşları, bakalavriat və 



magistrantlar iştirak edib. Elmi seminarın rəhbəri, I kurs magistrant İntizar Əlizadə tədbiri açıq 

elan etdikdən sonra söz məruzəçiyə verilib.   

Mövzu üzrə məruzə edən Filologiya fakültəsinin III kurs tələbəsi Orxan Həsənzadə öncə 

modernizm və postmodernizm cərəyanları haqqında məlumat verib. O, hər iki cərəyanın bədii 

ədəbiyyatda təzahür formalarından danışıb, Türkiyə ədəbiyyatında, o cümlədən Orxan Pamuk 

yaradıcılığındakı postmodern əsərlərdən söz açıb. Xüsusilə yazıçının “Qara kitab” romanı 

haqqında məlumat verən məruzəçi əsərdəki maraqlı faktlarla fikrini izah edib, romanı dünya və 

Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri ilə müqayisə edib. Problemin diskussiya şəklində izahı və 

müzakirəsi tələbələrin marağına səbəb olub.   

Sonra mövzu ilə əlaqədar iştirakçıların sualları cavablandırılıb, opponentlərin çıxışları 

dinlənilib. Dosent Fikrət Əlizadə və TEB-in rəhbəri Pərvin Eyvazov tələbənin çıxışını 

dəyərləndirdikdən sonra “Türkoloji araşdırmalar” ETL-in əməkdaşı Ramil Bayramov, 

magistrantlardan Aygün Əliyeva, Pərvin Rəhimov, İntizar Əlizadə, bakalavraitlardan Arzu 

Sadıqova, Səidə İsmayılova, Məcid Hicrani və başqaları məruzə ətrafında fikir mübadiləsi 

aparıb, mübahisəli məsələlərə öz münasibətlərini bildiriblər. 

 

3. “Kontekstlə çoxmənalılığın münasibəti” mövzusunda növbəti elmi seminar 

Filologiya fakültəsində Tələbə Elmi Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Kontekstlə 

çoxmənalılığın münasibəti” mövzusunda “Türkoloji araşdırmalar” Elmi Tədqiqat 

Laboratoriyasının əməkdaşlarının, bakalavr və magistrantların iştirak etdiyi elmi seminar 

keçirilib. 

Seminarın rəhbəri, Ümumi dilçilik kafedrasının I kurs magistrantı İntizar Əlizadə tədbir 

barədə məlumat verdikdən sonra Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının əməkdaşı, 

Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının II kurs magistrantı Həvva Zamirlinin məruzəsi dinlənilib. O, 

mövzunun ilkin anlayışları və nəzəri problemləri, sözün çoxmənalılığı və onun kontekst 

daxilində təzahür formalarından bəhs edib. 

Daha sonra bakalavrlar - Aynur Mustafayeva, Qismət Cəfərli, Könül Tağızadə, Elnarə 

Talıbova, Şəlalə Nuriyeva, İlkanə Məmmədova, magistrantlar- İntizar Əlizadə, Arzu 



Hüseynova, Murad Əmənov məruzə ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, mübahisəli məsələlərə 

münasibətlərini bildiriblər. 

TEB-in rəhbəri Pərvin Eyvazovun çıxışından sonra növbəti elmi seminarın mövzusu və 

məruzəçisi elan olunub. 

   

4. “Postmodernizm çağdaş elmi-nəzəri fikir müstəvisində” mövzusunda elmi 

seminar 

10 oktyabr 2018-ci il tarixində Filologiya fakültəsində Tələbə Elmi Birliyinin 

təşkilatçılığı ilə “Postmodernizm çağdaş elmi-nəzəri fikir müstəvisində” mövzusunda elmi 

seminar keçirilib. Seminarda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müəllimi, filologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Abasova,  Bakı-İstanbul liseyinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

müəllimi Sevinc Əlizadə, gənc tədqiqatçılar, bakalavriat və magistrantlar iştirak edib. TEB-in 

rəhbəri Pərvin Eyvazov açılış nitqində gənc tədqiqatçıları salamlayaraq, seminara yeni 

qatılanlara və I kurs tələbələrinə tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat verib. Bildirib ki, TEB 

tələbələrin elmi fəaliyyətə cəlb olunması üçün belə seminarların keçirilməsini həmişə diqqət 

mərkəzində saxlayır, həmçinin onların konfranslarda iştirakına imkan yaradır.  

Ardınca söz məruzəçiyə verilib. Mövzu üzrə məruzə edən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 

kafedrasının II kurs magistrantı, Tələbə Elmi Seminarının rəhbəri Aygün Əliyeva dünya ədəbi 

fikir tarixində aktual olan postmodernizm cərəyanının yaranması və xronologiyası, eləcə də ən 

görkəmli nümayəndələri haqqında məlumat verib. Elmi-nəzəri müstəvidə bu ədəbi axınla bağlı 

görkəmli ədəbiyyatşünasların fikirlərinin əks olunduğu çıxışda cərəyanın incəsənətin digər 

növləri və ədəbiyyatda özünügöstərmə məqamlarına da toxunulub. Məruzəçi postmodernizmi 

modernizmlə qarşılaşdıraraq onun əsas məqsəd və mahiyyətindən söz açıb,  düyna və 

Azərbaycan ədəbiyyatındakı təzahür formaları haqqında müqayisələr aparmaqla elmi-nəzəri 

qənaətlərini auditoriya ilə bölüşüb.  



Sonra mövzu ilə əlaqədar iştirakçıların çıxışları dinlənilib, sualları cavablandırılıb. Fil.f.d. 

Sevinc Abasova, Pərvin Eyvazov magistrantlardan Murad Əmənov, Qismət Cəfərov, Raziyyə 

Həsənova, Arzu Novruzova, Günay İsmayılova, Aytac Əlizadə, bakalavriatlardan Orxan 

Həsənli, Səidə İsmayılova, Rəsul Həmidov və başqaları məruzə ətrafında fikir mübadiləsi 

aparıb, mübahisəli məsələlərə öz münasibətlərini bildiriblər.  

Seminardan sonra TEB-in idarə heyəti I kurslarla ayrıca görüşüb. İclasda tələbələrə TEB-

in fəaliyyəti haqqında məlumat verilib, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 

 

    

5. “Türkün qan yaddaşı: Çanaqqala və Qarabağ şəhidləri” adlı tədbir keçirilib  

7 aprel 2018-ci il tarixində BDU-nun Filologiya fakültəsində Tələbə Elmi Birliyi və 

Yunus Əmrə İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə türk dünyası şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr 

olunmuş “Türkün qan yaddaşı: Çanaqqala və Qarabağ şəhidləri” adlı anım gecəsi keçirilib. 

Tədbirdə fakültə rəhbərliyi, Yunus Əmrə İstitutunun direktoru, dosent Cihan Özdemir, Qarabağ 

qaziləri - “Həqiqət” Tarixi Araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Qasımov, Xocalı 

Soyqırımını Tanıtma İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabiroğlu, həmin təşkilatın sədr müavini 

Dilbər Sultanova, Şəhidlər muzeyinin icrası direktoru Rumanə Əmirəliyeva, erməni əsirliyində 

olmuş Xocalı sakini, II dərəcəli müharibə əlili Kərbəlayi Hüseynağa Quliyev, müəllimlər, 

tələbələr və digər qonaqlar iştirak edib.    

     

 

 



6. “İnternet dilinin əqli və hissi xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi seminar  

 

15 noyabr Tələbə Elmi Birliyinin təşkilatçılığı ilə “İnternet dilinin əqli və hissi 

xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi seminar keçirilib. Mövzu üzrə məruzə edən BDU-nun 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının I kurs magistrantı Günay 

Əliyeva müasir dövrdə internetin dilə, xüsusən yazılı nitqə təsirindən danışıb. O, internetdə, 

əsasən, sosial şəbəkələrdə yazılı nitqdə fikrin ifadəsinə xidmət edən və əsas ünsiyyət vasitəsinə 

çevrilən piktoqrafik və ideoqrafik ifadələrdən, smayliklərdən və onların dilə təsirindən ətraflı 

söz açıb, bu cür mesajlaşmanın faydalı və zərərli tərəfləri barəsində məlumat verib.  Sonra 

mövzu üzrə opponentlər - Ümumi dilçilik kafedrasının I kurs magistrantı Qismət Cəfərov və 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının I kurs magistrantı Aytən 

Əkbərli çıxış edərək, məruzə ilə bağlı irad və təkliflərini səsləndirib, tədqiqat işinin 

əhəmiyyətindən danışıblar. Dosent Rəhilə Quliyeva çıxışında TEB-in belə seminarlar 

keçirməsini, tələbələrin elmi fəaliyyətdəki aktivliyini yüksək qiymətləndirib, mövzu ilə bağlı 

fikirlərini bölüşüb. Daha sonra TEB-in sədri Pərvin Eyvazov, sədr müavini, Azərbaycan dilçiliyi 

kafedrasının II kurs magistrantı Murad Əmənov, III kurs tələbəsi Aytən Şamilova və başqaları 

məruzə ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, mübahisəli məsələlərə öz münasibətlərini bildiriblər.   

 

                      
 

                 

 

 



TEB-İN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ 

1. TEB üzvləri Türkiyənin Qafqaz Universitetində  (Qars şəhərində) Çağdaş türk 

ləhcələri və ədəbiyyatları bölümündə bir həftəlik təcrübə keçib.  

     

31 may 2018-ci il tarixində Türkiyə Respublikasının Qars şəhərində yerləşən Qafqaz 

Universiteti ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında imzalanmış əməkdaşlıq protokolu 

çərçivəsində BDU-nun Filologiya fakültəsinin təmsilçiləri – Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 

kafedrasının dosenti Məti Osmanoğlu, fakültənin magistrantları Pərvin Rəhimov və Səbinə 

Ağayarova, tələbələr Nigar Əliyeva, Günel Quliyeva və Səidə İsmayılova Qafqaz 

Universitetinin Fənn-ədəbiyyat fakültəsinin Çağdaş türk ləhcələri və ədəbiyyatları 

bölümündə bir həftəlik təcrübə keçib.    

Bölümün Azərbaycan dili və ədəbiyyatı anabilim şöbəsi tərəfindən yüksək səviyyədə 

təşkil edilmiş səfər zamanı Qafqaz Universitetinin Fənn-ədəbiyyat fakültəsinin dekanı, professor 

Heydər Yüksək və universitetin xarici işlər üzrə başqanı, professor Hacalı Nəcəfoğlu qonaqları 

qəbul edərək bu sahədə əməkdaşlığın əhəmiyyətindən söz açıblar. Təmsilçilərimiz BDU 

adından Qafqaz Universiteti rəhbərliyinə hədiyyələr və Filologiya fakültəsi alimlərinin müəllifi 

olduğu kitabları tədqim ediblər. Sonra filoloqlar Qafqaz Universitetinin müxtəlif struktur 

bölümləri, Heydər Əliyev Mərkəzi və elmi kitabxana ilə tanış olub, müəllim və tələbələrlə 

görüşüblər.  

Səfər proqramı çərçivəsində Qars şəhərinin bələdiyyə başqanı Murtaza Karaçanta və 

Azərbaycan Respublikasının Qarsdakı baş konsulu Nuru Quliyev BDU-nun müəllim və 

tələbələrini qəbul edib.  

Pedaqoji təcrübə zamanı Qafqaz Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı anabilim 

şöbəsinin rəhbəri, dosent İlkin Quliyev, dosent Ellada Gərayzadə, dosent Könül Quliyeva və 

dosent Coşqun Zəkiyevin iştirakı ilə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi problemləri, aktual 

məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.  



BDU təmsilçiləri Qarsın təkcə Türkiyə üçün deyil, həm də Azərbaycan üçün böyük 

əhəmiyyət daşıyan mədəniyyət abidələri və tarixi yerləri ilə tanış olublar. 

Sonda iştirakçılara Qafqaz Universiteti tərəfindən sertifikatlar və xatirə hədiyyələri 

təqdim olunub. 

 

2. TEB üzvləri Türkiyənin  Bilkənd Universitetində “Türkiye Türkçesi Öğretim 

Kursu” və “Türkiye Türkçesi Hizmet İçi Eğitim Kursunda iştirak edib.  

  

 

02-20 iyul 2018-ci il tarixində Dünyanın nüfuzlu ali məktəbləri sırasında yer alan 

Türkiyənin İhsan Doğramacı Bilkənd Universitetinin Bölgə Ölkələri üzrə Kurs Proqramları 

Direktorluğu artıq 23 ildir ki, türkologiyanın aktual məsələləri, o cümlədən Türkiyə türkcəsinin 

öyrədilməsi istiqamətində “Hizmet içi yaz eğitim kursları”nı həyata keçirir. 02-20 iyul 2018-ci 

il tarixlərində baş tutmuş “Türkiye Türkçesi Öğretim Kursu” və “Türkiye Türkçesi Hizmet 

İçi Eğitim Kursu”na 2 ölkənin – Azərbaycan və İraqın müxtəlif universitetlərinin və orta 

ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, eləcə də ali məktəb tələbələri daxil olmaqla, ümumilikdə 

90 müdavim qatılıb.  

Yay məktəbində Bakı Dövlət Universitetini “Türkoloji araşdırmalar” Elmi Tədqiqat 

Laboratoriyasının əməkdaşları Pərvin Eyvazov, Ramil Bayramov və Anar Fərəcov, Filologiya 

fakültəsi Tələbə Elmi Birliyinin üzvləri Murad Əmənov, İntizar Əlizadə, Arzu Hüseynova və 

Minayə Camalova uğurla təmsil ediblər.       

Kurslarda müdavimlərə türkologiya istiqamətində müxtəlif fənlər: “Səs bilgisi”, “Türk 

xalq ədəbiyyatı”, “Əski türk ədəbiyyatı”, “Dil və mədəniyyət”, “Yaşayan türk dilləri”, “Yazılı 

və şifahi nitqdə normanın pozulma halları”, “Yeni türk ədəbiyyatı”, “Ədəbiyyat bilgiləri”, 

“Mətnin oxunması və təhlili”, “Özəl tədris metod və üsulları”, “Bilgi texnologiyası və material 

hazırlama” və b. tədris olunub.   



Hər gün saat 08:40-dan 16:40-a kimi davam edən dərsləri Türkiyənin tanınmış dilçi və 

ədəbiyyatşünas alimləri – Rasim Özyürek, Necati Demir, Şükrü Haluk Akalın, Hamza Zülfükar, 

Hayal Zülfükar, Abide Doğan, Abdürrahman Güzel, Ayşegül Çelepoğlu, Ermağan Ateşkan, 

Muammer Yıldız, Zühal Yüksel, Mehmet Fatih Kirişçioğlu, Meltem Kılıç və başqaları aparıb.   

Kursun ilk həftəsinin istirahət günü qonaqların Ankara şəhəri ilə tanışlığı baş tutub. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün və Bilkənd Universitetinin 

yaradıcısı, professor İhsan Doğramacının məzarları ziyarət edilib. “Anıtkabir” və “Təbiət tarixi” 

muzeyləri ilə tanışlıq da yadda qalan məqamlardan olub. Həmçinin azərbaycanlı müdavimlər bu 

müddətdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu, görkəmli ictimai-siyasi xadim 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını da ziyarət ediblər. 

Kursların başa çatmasına bir neçə gün qalmış bütün iştirakçılar test imtahanı veriblər. 

İmtahanın nəticəsinə görə, 50 sualdan 40-dan çoxuna düzgün cavab verməklə ən yüksək 

nəticəni BDU təmsilçiləri əldə edib. Anar Fərəcov isə ən yüksək balla müdavimlər arasında 

qrup  birincisi olub.  

Sonda yay məktəbinin başa çatması və sertifikatların təqdim olunması ilə əlaqədar 

bağlanış mərasimi keçirilib. Mərasimdə yüksək nəticə göstərmiş müdavimlərə beynəlxalq 

səviyyəli başarı sertifikatları və məzun bukleti təqdim olunub.   

Həmçinin tədbirdə bakalavriat pilləsində təhsil alan müdavimlər adından BDU-nun 

Filologiya fakültəsinin II kurs tələbəsi Minayə Camalovanın çıxışı maraqla qarşılanıb. BDU 

təmsilçiləri adından çıxış edən Pərvin Eyvazov təşkilatçılara təşəkkürünü bildirib və Universitet 

rəhbərliyi adından Bilkənd Universitetinin rektor yardımçısı, professor Kürşad Aydoğana və 

professor Rasim Özyürəyə xatirə hədiyyələri təqdim edib.  

Qeyd edək ki, ciddi dərs sistemi və mükəmməl tədris prosesini həyata keçirən Bilkənd 

Universitetinin Bölgə Ölkələri üzrə Kurs Proqramları Direktorluğu 20 gün müddətində 

müdavimlərin yaşayış, yemək, sağlıq və digər ehtiyacılarını yüksək səviyyədə təmin edib.  

Beləliklə, BDU filoloqlarının builki Bilkənd səfəri uğurla başa çatıb. 

 

3. Filologiya fakültəsinin tələbələri ölkəmizi Kazanda keçirilmiş beynəlxalq 

festivalda təmsil edib.  

Rusiya Federasiyasının Kazan şəhərində “Təhsilin inkişafı” Dövlət Proqramı çərçivəsində 

Rusiya xalqlarının və MDB-yə daxil olan türkdilli ölkələrin ədəbiyyatlarına həsr olunmuş şagird 

və tələbələrin beynəlxalq festivalı keçirilib. Festivalın əsas məqsədi mənəvi mədəniyyətin 



qurulması, qorunması və ötürülməsi istiqamətində Rusiya Federasiyası xalqlarının və MDB-yə 

daxil olan ölkələrin dilləri və ədəbiyyatlarının, rus dili və ədəbiyyatının başlıca vasitə kimi 

mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, həmçinin rus dilinin Rusiya Federasiyası xalqlarının və 

MDB-yə daxil olan türkdilli ölkələrin ədəbiyyatlarında mədəniyyətlərarası dialoq və yaradıcı 

özünüifadə vasitəsi kimi təbliğidir. Festival iki turdan -  regional və yekun mərhələlərdən 

ibarətdir. İlk mərhələ - regional tur 15-20 oktyabr 2018-ci il tarixlərində baş tutub. Yekun tur isə 

11-14 noyabr 2018-ci il tarixlərində Kazan Federal Universitetinin bazasında keçirilib. Bu 

mötəbər tədbirdə ölkəmizi regional turun qalibləri – Bakı Dövlət Universiteti Filologiya 

fakültəsi rus bölməsinin IV kurs tələbələri Şərafutdinova Cəmilə və Məmmədova Zümrüd 

təmsil edib.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEB ÜZVLƏRİ  ELMİ-MƏDƏNİ TƏDBİRLƏRDƏ  

 

1. TEB üzvləri “Türk İslam Sənətləri” sərgisində iştirak edib 

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Muzey-Sərgi kompleksində Azərbaycan 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Yunus Əmrə İnstitutu və Bursa Böyükşəhər 

Bələdiyyəsinin birgə əməkdaşlığı ilə “Türk İslam Sənətləri Sərgisi” keçirilib. Müxtəlif janrlarda 

işlənmiş 80-dən artıq sənət əsərinin nümayiş olunduğu sərgidə Bakı Dövlət Universitetinin 

Filologiya fakültəsinin tələbələri - Tələbə Elmi Birliyinin üzvləri Aynur Rzayeva, Səbinə 

Qurbanova, Aygün Hacıyeva, Aytac Şahbazova, Mədinə Həsənzadə, Minayə Camalova, Arzu 

Sadıqova, Cavid Quliyev fəal iştirak edib. 

     

 

2. Mikayıl Müşfiqin 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirində  

 

6 oktyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 

təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında görkəmli Azərbaycan şairi 

Mikayıl Müşfiqin 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsi keçirilib. Tədbir ölkə rəhbəri 

prezident İlham Əliyevin Mikayıl Müşfiqin 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında 2018-ci il 17 

may tarixli Sərəncamına əsasən təşkil olunub. Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Vaqif 

Əliyev çıxış edərək Mikayıl Müşfiqin həyat və yaradıcılığından söz açıb, şairin faicəvi ömür 

yolundan danışıb.  

Sonra böyük şairin xatirəsinə həsr edilmiş “Ah, bu uzun sevda yolu” tamaşasının 

premyerası olub. Dramaturq Əli Əmirlinin eyniadlı əsəri əsasında hazırlanan iki hissəli 

tamaşanın bədii rəhbəri və quruluşçu rejissoru Xalq artisti Azər Paşa Nemətov, rejissoru Anar 



Sadıqov, rəssamı Əməkdar mədəniyyət işçisi İlham Elxanoğlu, bəstəkarı Xalq artisti Siyavuş 

Kərimidir. 

Yubiley gecəsində BDU-nun Filologiya fakültəsinin Tələbə Elm Birliyinin üzvləri Murad 

Əmənov, Qismət Cəfərov, Aygün Əliyeva, Aynur Mustafayeva, Raziyyə Həsənova, Elnarə 

Talıbova və başqaları iştirak edib.  

Tədbir gənc filoloqlar üçün yaddan qalan və maraqlı olub. 

    

 

3. Tələbə Elmi Birliyinin üzvləri Yunus Əmrə İnstitutunda türkiyəli millət vəkili, 

professor Necdet Ünüvarın elmi seminarında iştirak edib. Türkiyəli dövlət adamları ilə bir 

arada olmaq çox gözəl təəssürat bağışladı.  

    

  

4. Filologiya fakültəsi tələbələrinin Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər 

Assosiasiyasının prezidenti İradə Axundova ilə görüş keçirilib 

Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində Diaspor Fəaliyyətinə Jurnalistlərin 

Dəstəyi İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının 

prezidenti İradə Axundova ilə tələbələrin görüşü keçirilib. İradə Axundova 1978-1982-ci illərdə 

Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində ali təhsil aldığını deyərək doğma ocaqda 

olmaqdan məmnunluğunu ifadə edib. Səmimi görüşə görə BDU rəhbərliyinə təşəkkür edən 



İradə Axundova tələbələrə vətən sevgisi ilə yaşamağı, öz ixtisaslarına mükəmməl yiyələnməyi 

tövsiyə edib. Digər çıxışçılar da Azərbaycan gənclərinin ictimai aktivliklərinin perspektivləri, 

onların informasiya müharibəsinin aparılmasında rolu mövzularından ətraflı bəhs ediblər. Sonda 

tələbələrin sualları cavablandırılıb. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOLKLOR DƏRNƏYİ  

Kafedranın Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının 14 fevral 2017-ci il tarixli  8 

saylı  iclasın qərarı ilə “Folklor” dərnəyi yaradılıb. Dərnək elmi və bədii yaradıcılıq 

istiqamətində fəaliyyət göstərir. Dərnək üzvləri tədqiqat mövzuları götürərək  konfranslarda, 

elmi seminarlarda çıxışlar edir, yazıya alınmayan folklor nümunələrini toplayırlar. Bu elmi işlər 

kafedra tərəfindən dərc olunur. Tələbələrin dünyagörüşü və intellektual biliklərini artırmaq 

məqsədilə  kafedra viktorinalar təşkil edir. “Folklor” dərnəyinin tərkibindəki “Ədəbiyyat” 

klubunda  istər Azərbaycan,  istərsə də  dünya ədəbiyyatının əsərləri  müzakirə edilir. Dərnək  

üzvləri müxtəlif konfranslarda diplom və sertifikatlarla mükafatlanıdırılıblar.  

Dərnəyin fəaliyyəti haqqında sosial şəbəkə və mətbuatda tez-tez məlumatlar verilir. 

Kafedranın xüsusi saytında: https://bdufolklor.wordpress.com/   

Folklor dərnəyinin yutub kanalının linki:  

 https://www.youtube.com/channel/UCGiTebgJ2F6Z1IFN28jk5Qw  

 

2016-cı ildə “Novruz bayramı haqqında nə bilirik?” və  2017-ci ildə “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanlarını necə bilirik” mövzularında viktorina keçirilib.  

              

2017-ci ildə Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü 

ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların I elmi konfransında dərnək üzvləri 

müxtəlif mövzularda çıxışlar etmişlər. 2017-ci ildə Bakı Slavyan Universitetində “Müasir 

tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda tələbə və 

magistrantların Respublika elmi konfransında “Folklor” dərnəyinin 8 üzvü: Gözəl Quliyeva 

(“Koroğlu” dastanının Vəli Xuluflu tədqiqatındakı əhəmiyyəti”, Elmi rəhbər: prof. S. Orucova), 

Güllü Hacıyeva (“Əzizə Cəfərzadə yaradıcılığında Novruz” Elmi rəhbər: prof. S. Orucova), Jalə 

Rüstəmova “Kitabi-Dədə Qorqud”da islamdan əvvəlki inanc və dini etiqadların izləri 

(“BasatınTəpəgözü öldürdüyü boy” əsasında)”, Elmi rəhbər: dos. E. Talıblı), Səidə Əliyeva 

https://bdufolklor.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGiTebgJ2F6Z1IFN28jk5Qw


“Paremioloji vahidlərdə toy mərasimləri”, Elmi rəhbər: dos. K. İslamzadə, Arzu Həsənli 

“Nikahın növləri və onların folklorda əksi”, Elmi rəhbər: dos. K. İslamzadə), Gözəl Məmmədli 

(“Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında xalq ədəbiyyatının yeri”, Elmi rəhbər: dos. K. Həsənova), 

Çinarə Tağıyeva (“Rəvayət poetik söz sənətinin epik janrı kimi”, Elmi rəhbər: prof.əv. Ü. 

Nəbiyeva), Elnur Soltanov (“Türk xalqlarında at kultu”, Elm rəhbər: dos. Həsənova) 

məruzələrlə çıxış edərək diploma layiq görülüblər.  

 

Kafedradan mövzu götürən bakalavrlar bu dərnəyə üzv olub fəaliyyətlərini 

genişləndirirlər. Onlar mövzuları ilə bağlı rəhbərləri ilə birgə müxtəlif muzeylərə, yaşadığı 

evlərə gedirlər. 

Kafedranın təşkilatçılığı ilə tələbə və magistrantların elmi seminarları keçirilir. 

Seminarlarda çıxış edən tələbə və magistrların məruzələri dərc olunur. “Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatı kafedrasının Elmi seminarları (2016-2017)” adlı məcmuədə ötən illərdə keçirilən 

seminarların məruzələri yer alıb.   

       

 

“Azərbaycan ədəbiyyatında musiqi alətləri” mövzusunda elmi seminar 

BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan 

ədəbiyyatında musiqi alətləri” mövzusunda elmi seminar keçirilib. Professor-müəllim heyəti və 

tələbələrin  iştirakı ilə keçirilən seminarı açan fakültə dekanı dosent Elçin Məmmədov 



Azərbaycan xalq musiqisinin emosional koloritinə, ritminə, tempinə, bədiiliyinə uyğunlaşmış 

milli  musiqi alətlərimizdən və onların tarixi köklərindən danışıb.    

Seminarda kafedranın magistrantları kaman, qopuz, tar, ney, qaval, saz alətləri haqqında 

maraqlı məruzələr ediblər. Tədbir bədii kompozisiya ilə davam edib.  I kurs tələbələri Əliyeva 

Aynur, Qasımova Sevinc, II kurs tələbəsi Fərid Kərimovun ifasında şaman rəqsi, Beynəlxalq 

münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin I kurs tələbəsi Azay  Yahyayevin ifasında səmazən 

rəqsi göstərilib, Kimya fakütəsinin IV kurs tələbəsi Rəqsanə Əsədova, Prezident təqaüdçüsü 

Cəlal Əliyev tərəfindən mahnılar səsləndirilib.   

Sonda Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının müdiri professor Səhər Orucova 

çıxış edərək, kafedra tərəfindən təşkil edilən elmi seminarların əhəmiyyətindən, tələbə və 

magistrantların dünyagörüşünün formalaşmasındakı rolundan bəhs edib. Sonra o, “Vaqif” 

dramında yüksək səviyyədə çıxışı ilə fərqlənən tələbələri “Fəxri fərman”la mükafatlandırıb. 

 

28 fevral 2018-ci ildə Filologiya fakültəsinin  “Azərbaycan  şifahi  xalq ədəbiyyatı” 

kafedrası Hüseyn Cavid yaradıcılığına həsr olunmuş Elmi seminar keçirib.  

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının nəzdində dərc olunan “Folklorşünaslıq” 

jurnalında dərnəyin üzvü olan tələbə və magistrların elmi məqalələri və toplama materialları 



dərc olunur.  Dərnəyin üzvləri tələbələri Elnurə Pirəliyevanın “Miskin Vəlinin  yaradıcılığında 

kədər motivləri”, Çinarə Qədimlinin “Folklorumuzda dərviş obrazı və onun ikili xarakteri” adlı 

məqalələri, Aynurə Allahverdiyevanın topladığı Göyçə folklor nümunələri, Jalə Nağıyevanın  

topladığı Kəlbəcər bayatıları “Folklorşünaslıq” jurnalının 2018-ci il 1 saylı nömrəsində dərc 

edilmişdir. 

 

Azərbaycan  şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının doktorantı Jalə Nağıyeva dissertasiya 

“Azərbaycan və qırğız epik folklorunda mifoloji obrazlar” adlı mövzusu ilə bağlı Qırğızıstanda  

səfərdə olub. Səfirliyin köməkliyi ilə doktorant Qırğızıstanın kitabxana və universitetlərinə 

gedib. Doktorant Qırğızıstan Respublikasının Elmlər Akademiyasında olub, ikinci elmi rəhbəri 

olan Qırğızıstan Respublikasının Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik Abduldajan 

Akmatalıyevlə görüşüb.  

                    

 

2016-cı ildən əsası qoyulan “Alimlərimizi tanıdaq” layihəsi çərçivəsində kafedranın 

müəllimləri sillabuslardakı  mövzuya    uyğun olaraq, tədqiqatçıları öz mühazirələrinə  dəvət 

edirlər.  Filologiya fakültəsinin I kursunda «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı» fənnindən  prof. 

Səhər Orucovanın  “Ozan-aşıq sənəti. Aşıq şeirinin şəkilləri (qoşma, gəraylı, təcnis, müxəmməs 



və s.)” mövzusunda açıq dərsinə əməkdar mədəniyyət işçisi fil.f.d. Nemət Qasımlı, aşıq 

Əvəzxan Xankişiyev, aşıq Babək Şakirli qonaq qismində çağırılıb. Dosent Könül Həsənovanın 

Azərbaycan bölməsində “Qədim türk eposu. Oğuznamələrin türk dastançılığında yeri. (“Oğuz 

xaqan”)” mövzusunda olan mühazirəsinə professor Füzuli Bayat, professor Səhər Orucovanın 

Rus bölməsində “Место «Огузнаме» в тюркском дастанном творчестве («Огуз Каган»)” 

adlı  mühazirəsinə professor Tofiq Məlikli, professor Səhər Orucovanın Azərbaycan bölməsində 

"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı" adlı  mühazirəsinə professor Kamran Əliyev  dəvət olunub. 

2018-2019-cu tədris ilində AMEA-nın Folklor İnstitutunun  diktoru akademik Muxtar İmanov 

“Azərbaycan lətifələri” mövzusunda mühazirə deyib.  

         

 

Dərnəyin nəzdindəki “Ədəbiyyat” klubunun kitab müzakirələri  

Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı kafedrası nəzdində fəaliyyət göstərən “Folklor” 

dərnəyinin tərkibindəki “Ədəbiyyat” klubunun növbəti müzakirəsi keçirilib. Bu dəfə müzakirə 

obyekti Antuan dö Sənt Ekzüperinin “Balaca şahzadə”, Rabindranat Taqorun “Alver” və 

Qabriel Qarsio Markesin “Dünyanın ən gözəl ölüsü” əsərləri olub. Müzakirə iştirakçıları əsərlər 

haqqında öz təəssüratlarını bölüşüb və aralarında yaranan fikir ayrılıqlarına aydınlıq gətiriblər. 

Görüşdə təkcə əsərlər deyil, həm də yazıçıların maraqlı həyat hekayələri də müzakirə olunub. 

Belə ki, A. Ekzüperinin bu əsərində təsvir etdiyi təyyarə qəzasının öz başına gəlməsi və bu qəza 

nəticəsində həyatını itirməsi, Q. Markesin həyatının son anlarını necə keçirməsi və R. Taqorun 

Nobel mükafatı məsələsi kimi maraqlı faktlar ayrı-ayrı iştirakçılar tərəfindən nəzərə çatdırılıb. 

Ümumilikdə isə müzakirə çox canlı və qızğın şəkildə keçib. Gələcəkdə G. Mopassan və C. 

Oruelin əsərlərinin müzakirəsi qərarlaşdırılıb. 



   

Dərnək üzvləri ədəbi-mədəni tədbirlərdə də fəal iştirak edir 

 

  

 

Hər tədris ilinin sonunda fəal üzvlər “Folklor” dərnəyinin rəhbərliyi tərəfindən  

diplomlarla  təltif edilir. 

 

 


