
 

 

 

 

 

Elm yolunda yeni addımlarını atan gənc tədqiqatçılarımız, dəyərli araşdırmaçılar! 

 

2017-ci il dekabrın 21-22-də “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda 

respublika elmi konfransımız keçiriləcək.  

Ənənəvi keçirilməsi nəzərdə tutulan konfransımızın birincisi 2016-ci il 21-22 dekabr 

tarixində uğurla gerçəkləşdirilmişdir. Konfransda müzakirə olunan məsələlər tarix elmimizin 

aktual problemləri olduğundan elm adamları ilə yanaşı cəmiyyətdə də ciddi rezonans 

doğurmuşdur.  

Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi, Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) 

kafedrası və Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya elmi tədqiqat laboratoriyasının 

təşkilatçılığı, Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin və Təhsil nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil 

olunacaq növbəti respublika konfransını təşkil edərkən əsas hədəfimiz qocalmaqda olan 

elmimizə gənclik ruhu vermək, gənclərin elmi araşdırmalara olan marağını artırmaq və həqiqi 

akademik səviyyədə araşdırmaların müzakirə olunduğu mühit yaratmaqdır! 

Siz - dəyərli gənc tədqiqatçıları konfransımızda görməkdən məmnun olarıq. 

  

Hörmətlə,Təşkilat Komitəsi 

 



Tarixlər: 

Konfransın elanı    - 05 iyul 2017 

Materialların qəbulu üçün son tarix             - 30 oktyabr 2017 

Qəbul olunan materialların elanı  - 01 noyabr 2017 

Proqramın elanı                                             - 12 dekabr 2017 

Konfransın keçirilmə tarixi               - 21-22 dekabr 2017 

 

Konfransın mövzuları: 

1. XIX-XXI əsrlərdə Azərbaycanın ərazisi və əhalisi 

2. Tarixi Azərbaycan torpaqları: etno-siyasi, demoqrafik proseslər 

3. Azərbaycançılıq ideologiyasına elmi-nəzəri baxış 

4. Azərbaycan mühacirətinin tarixindən 

5. Azərbaycan diasporu və onun fəaliyyət istiqamətləri 

6. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həqiqətləri və onun dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yolları 

7. Azərbaycan Respublikası müstəqillik illərində 

 

Məqalənin qəbulu şərtləri: 

- Konfrans bakalavr, magistrant, doktorant, dissertant və elmi işçilər üçün nəzərdə tutulub.  

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının elmi nəşrlər 

qarşısında qoyduğu tələblər əsas götürülür. 

- Konfransın işçi dili Azərbaycan dilidir, çıxışlar azərbaycanlıların həmrəylik günü ilə 

əlaqədar dövlət dilində olacaq. Məqalələr isə Azərbaycan  və ya Rus dillərində qəbul 

ediləcək.  

- Konfransın Elmi komitəsi tərəfindən müsbət rəy verilən məqalələr qəbul olunacaqdır. 

- Konfransın materialları müəlliflərin hesabına çap edilir. Materiallarının çapı üçün 

nəzərdə tutulan ödəniş 15 manatdır. 

- Konfrans materiallarının elektron versiyası BDU-nun saytında yayımlanacaq: 

http://bsu.edu.az 

 

Məqalənin tərtibi qaydaları: 

• Mətn  ölçüləri:  Times New Roman, ölçü 12, interval 1;  

• Vərəq ölçüləri: hər tərəfdən 2 sm 

• Mətn ən çox 3500 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, akademik və elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

• İlk səhifədə məqalənin 10 ölçü kursivlə (italic) Azərbaycan və ingilis dillərində qısa 

xülasəsi və hər iki dildə açar sözlər verilməlidir. Xülasələrin mətni eyni olmalıdır.  

• 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 və cədvəlin mənbəsi cədvəlin aşağısında 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 düzülür. Mətndə istinadlar həmin sıraya uyğun kodla verilir. 

Məsələn: [1, səh.5]. 

• İnternet resursları göstərilərkən, əvvəlcə istinad olunan məqalənin və ya məlumatın 

müəllifi, məqalənin ya məlumatın başlığı və ondan sonra hiperiqtibas qoyulmalıdır.  

• Məqalə müəlliflərinin adının yanında Elmi rəhbərin adı, elmi dərəcəsi və akademik 

ünvanı göstərilməlidir.  

• Məqalə elmi rəhbərin dərkənarı ilə qəbul ediləcək (skan edib məqaləyə əlavə etmək). 

Məqalədəki məlumatların səhihliyinə və araşdırmanın orginallığına görə elmi rəhbər 

məsuliyyət daşıyır. 

• Məqalə tam redaktə olunduqdan sonra təqdim edilməlidir.  

• Məqalələr Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya elmi-tədqiqat laboratoriyasının 

(dunya.azerbaycanlilari.etl@gmail.com) elektron ünvanına göndərilməlidir. 

 

 

Ünvan: 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: 012-537-04-61 (saat 9.00-17.00) 

Email: dunya.azerbaycanlilari.etl@gmail.com 
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