21-22 dekabr 2018-ci il tarixdə BDU-da “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik”
mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcəkdir.
Elm yolunda yeni addımlarını atan gənc tədqiqatçılar, dəyərli araşdırmaçılar!
2018-ci il dekabrın 21-22-də Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi, Azərbaycan tarixi
(təbiət fakültələri üzrə) kafedrası və Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya elmi tədqiqat
laboratoriyasının təşkilatçılığı, Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Tarix Qurumu,
Türk Dünyası Gəncləri Birliyinin dəstəyi ilə təşkil olunacaq “Dünya azərbaycanlıları: tarix və
müasirlik” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans baş tutacaqdır. Ənənəvi keçirilən elmi
konfransın 3-sü dövlətçilik tariximizin çox böyük və şərəfli hadisəsi olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi dövrünə təsadüf edir. Bu səbəbdən “Dünya azərbaycanlıları:
tarix və müasirlik” adlı III beynəlxalq elmi konfrans Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yubileyinə həsr edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən elan
edilmiş Cümhuriyyət ilinin yekununda təşkil olunacaq konfransda Siz dəyərli tədqiqatçıları yeni
və maraqlı araşdırmalarla gözləyirik.
Mühüm tarixlər:
Konfransın elanı - 28 iyun 2018
Xülasələrin göndərilməsi üçün son tarix – 1 oktyabr
Qəbul olunan Xülasələrin elanı – 15 oktyabr
Məqalələrin göndərilməsi -15 noyabr

Qeydiyyat ödənişi - 01-16 noyabr.
Konfransın keçirilmə tarixi - 21-22 dekabr 2018
Konfransın mövzuları:
1. XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycanın ərazi və əhali məsələləri
2.Tarixi Azərbaycan torpaqları: etno-siyasi, demoqrafik proseslər
3. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə gedən yol
4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması
5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları
6. AXC-nin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi
7. Cümhuriyyətin milli ideologiyanın formalaşması sahəsindəki tədbirləri
8. Azərbaycançılıq ideologiyasına elmi-nəzəri baxış
9. Azərbaycan Respublikası Cümhuriyyətin varisi kimi
10. Azərbaycan mühacirətinin tarixindən
11. Azərbaycan diasporu: fəaliyyəti və gələcək perspektivlər
12. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı etməsi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixi
retrospektivdə
13. Azərbaycan Respublikası müstəqillik illərində
14. AXC dövründə hökumətin mədəni-maarif və təhsil siyasəti: BDU-nun yaranması
Konfransda iştirak şərtləri:
- Konfransa təqdim edilən mövzular konfransın tematikasına uyğun olmalıdır.
- Xülasə 150-200 sözdən ibarət olmalıdır. Xülasədə mövzunun aktuallığı, elmi əhəmiyyəti, əldə
olunan yeniliklər və nəticələr yığcam əhatə edilməlidir.
- Konfransın əsas işçi dili Azərbaycan dilidir, lakin məruzələr digər türk ləhcələri, ingilis və rus
dillərində də dinləniləcəkdir. Məqalələr Azərbaycan, digər türk ləhcələri, ingilis və rus dillərində
qəbul ediləcəkdir.
- Konfransa təqdim edilən xülasələr Elmi Komitə tərəfindən müsbət rəy verildikdən sonra qəbul
olunacaqdır.
- Konfransa göndərilən xülasə və məqalələr hər kəsin şəxsi elektron ünvanından, fayla müəllifin
soyadı verilərək göndərilməlidir.
- Konfrans materiallarının elektron versiyası BDU-nun saytında
yayımlanacaqdır: http://bsu.edu.az
Məqalənin tərtibi qaydaları:
• Məqalələr yazılarkən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının elmi nəşrlər qarşısında qoyduğu tələblər əsas götürülür.
• Mətn ölçüləri: Times New Roman, ölçü 12, interval 1;
• Vərəq ölçüləri: hər tərəfdən 2 sm
• Mətn ən çox 3500 -4000 söz (Azərbaycan və ingilis dilində olan xülasələr və ədəbiyyat siyahısı
daxil olmaqla) həcmində olmalıdır.
• Yazılara kompüterdə səhifə nömrəsi verilməməlidir.
• Başlığın hamısı böyük hərflərlə Times New Roman shriftində, 12 ölçü ilə tünd rəngdə (Bold)
mərkəzdə yazılmalıdır. Məqalənin adı ilə məzmunu tam uyğun olmalıdır.
• Məqalənin başlığının altında sağ tərəfdə 10 ölçü ilə müəllifin adı, soyadı – tünd rəngdə (Bold),
fakültəsi, alimlik dərəcəsi, elmi adı və elektron poçt ünvanı göstərilməlidir.

• İlk səhifədə məqalənin 10 ölçü kursivlə (italic) Azərbaycan (həmçinin yazıldığı digər dillərdə)
və ingilis dillərində xülasəsi və hər iki dildə açar sözlər verilməlidir. Xülasələrin mətni eyni
olmalıdır.
• Xülasə 150-200 sözdən ibarət olmalıdır. Xülasədə mövzunun aktuallığı, elmi əhəmiyyəti, əldə
olunan yeniliklər və nəticələr yığcam əhatə edilməlidir.
• Məqalədə sitatlar məqalənin ümumi həcminin yalnız 30%-ni əhatə edə bilər. Yerdə qalan hissə
yeni fikir və araşdırma olmalıdır.
• Cədvəl və şəkil verilərsə, cədvəl 1, cədvəl 2; şəkil 1, şəkil 2 kimi ardıcıllıqla sıralanmalı və ad
verilməlidir. Məsələn, Cədvəl 1. Azərbaycan Respublikasının əhalisi (1999-cu il
siyahıyaalmasına əsasən)
• Məqalədə verilən şəkil və xəritələr ayrıca fayl (GİF, JPEG) kimi elektron versiyada təqdim
edilməlidir.
• Cədvəllər 10 ölçüdə tərtib edilməlidir. Cədvəlin qaynağı onun aşağı hissəsində 10 ölçü ilə
verilməlidir.
• Məqalə içindəki yarımbaşlıqlar Birinci hərfi böyük, qalanları kiçik olmaqla verilməlidir.
Məsələn: Giriş, Nəticə, Ədəbiyyat siyahısı.
• Məqalədə istifadə edilən bütün ədəbiyyat və internet resursları məqalənin sonunda 10 ölçü ilə
əlifba sırası ilə düzülməli və mətndə istinadlar həmin sıraya uyğun kodla verilməlidir. Məsələn:
[1, səh.5].
• İstifadə edilən ədəbiyyatların müəllifi, adı, nəşr ili və yeri, ümumi səhifəsi dəqiq
göstərilməlidir.
• İnternet resursları göstərilərkən, əvvəlcə istinad olunan məqalənin və ya məlumatın müəllifi,
məqalənin ya məlumatın başlığı və ondan sonra hiperiqtibas qoyulmalıdır.
• Alimlik dərəcəsi və elmi adı olmayan gənc müəlliflərin adının yanında elmi rəhbərin adı, elmi
adı, alimlik dərəcəsi və elektron poçtu göstərilməlidir. Məqalələr elmi rəhbərlərin dərkənarı
(skan edib məqaləyə əlavə etmək)ilə qəbul ediləcəkdir. Məqalədəki məlumatların səhihliyinə və
araşdırmanın orginallığına görə elmi rəhbər və müəllif məsuliyyət daşıyır.
• Məqalə tam redaktə olunduqdan sonra təqdim edilməlidir. Təşkilat Komitəsinin qoyduğu
tələbləri ödəməyən məqalələr çap edilməyəcəkdir.
• Məqalələr Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya elmi-tədqiqat laboratoriyasının
(dunya.azerbaycanlilari.etl@gmail.com) elektron ünvanına göndərilməlidir.
Ünvan: AZ1148,Azərbaycan Respublikası,Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi,Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələr üzrə)
kafedrası;Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya elmi-tədqiqat laboratoriyası: III korpus,
1007-ci otaq
Əlaqə: +99412-537-04-61 (saat 9.00-17.00)
Email: dunya.azerbaycanlilari.etl@gmail.com
Hörmətlə,Təşkilat Komitəsi

