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20 dekabr 2019-cu il 

 
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi 

3-cü tədris binası, otaq 810 

 
Saat  10.50  - Seminarın açılışı 

 
Məruzəçilər: 

 
11.00-11.10 “Azərbaycanda 70-80-ci illərdə əhali 

problemi” - professor İbrahim Zeynalov, 

BDU, Tarix fakültəsi, dekan vəzifəsini icra 
edən 

 
11.10-11.20 “Azərbaycan tarixində və tarixşünaslığında 

ərazi və əhali problemləri” - Akademik 

Yaqub Mahmudov, BDU, Qədim dünya və 
orta əsrlər tarixi kafedrası; AMEA, 
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun 

direktoru  
 
11.20-11.30 “İrəvan və Naxçıvan bölgələrinin əhalisi”- 

dosent Mehman Abdullayev, BDU, 
Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) 
kafedrasının müdiri  

 
11.30-11.40 “Azərbaycanlıların etnoqrafik qrupu olan 

Qarapapaqlılar haqqında” - dosent Kərəm 

Məmmədov, BDU, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya kafedrasının müdiri 

 



Dünya azərbaycanlıları:tarixi-demoqrafiya və Azərbaycanın maddi 

mədəniyyət tarixi ETL-nin 30 illik yubileylərinə həsr olunur 

“Azərbaycanda ərazi və əhali məsələləri” 

Elmi seminar, 20 dekabr 2019-cu il 
 

4 

11.40-11.50 “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
əhali probleminə dair” - dosent Kəmalə 

Nəcəfova, BDU,Tarix fakültəsinin elmi işlər 

üzrə dekan müavini 
11.50-12.00 “Azərbaycanın maddi mədəniyyəti tarixinin 

öyrənilməsində yeni mərhələ”- t.e.d.Tarix 

Dostiyev, BDU, Arxeologiya və Etnoqrafiya 
kafedrası 

12.00-12.10 “Statistik məlumatlar ərazi və əhali 

məsələlərini öyrənmək üçün mənbə kimi”- 

dosent Səidə Əli qızı, BDU, Mənbəşünaslıq, 
tarixşünaslıq və metodika kafedrası 

12.10-12.20   “Azərbaycanın maddi mədəniyyəti tarixinin 
tədqiqində elmi-tədqiqat laboratoriyasının 
rolu”- professor Habil Məmmədov, BSU, 

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının 
müdiri  

12.20–12.30 “Dünya azərbaycanlıları ETL-də 

Azərbaycan diasporuna dair tədqiqatlar və 
nəticələr” - dosent  Səidə Quliyeva, BDU, 

ETL,böyük elmi işçi  
12.30–12.40  “Dünya azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya 

ETL-nin elmi fəaliyyəti barədə” - t.f.d. 

Şəfayət Fərəcov, BDU, ETL, aparıcı elmi 

işçi 
 
 

Saat 12.40-13.00 - Fasilə 
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I BÖLMƏ 
Azərbaycanın ərazisi 

saat 13.00-14.10, 3-cü tədris binası, otaq 904 

 
13.00-13.10 “Вопрос о Закатальском округе во 

взаимоотношениях Азербайджана и 

Грузии (1918-1922 гг.)” - dosent Sitarə 

Mustafayeva, BDU, Slavyan xalqları tarixi 
kafedrası 

13.10-13.20 “Spitak zəlzələsinin həqiqətləri”- İsmayıl 

Tanrıverdi,BDU,ETL, böyük elmi işçi 
13.20-13.30   “Tovuz rayonunun inzibati ərazi bölğüsü və 

əhalinin say dinamikası (1999 və 2009-cu 
il siyahıyaalma materialları əsasında)”- 

İlham Məmmədov, BDU, ETL, kiçik elmi 

işçi 
13.30–13.40  “Azərbaycan və Türkiyə arasında Orta 

Asiya bölgəsi ilə bağlı layihələr (XX əsrin 

sonu)” - Gülnarə Sədrəddinova, BDU, 

ETL,elmi işçi  
13.40–13.50 “Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin 

formalaşmasında Azərbaycan Respublika-
sının rolu” - Murad Əsədov, BDU, ETL, 

dissertant   
13.50-14.00  “Müasir dövrdə Qarabağ bölgəsinin maddi 

mədəniyyət tarixi barədə” - Arzu 

Abbasova, BDU, ETL, bərpaçı  
14.00-14.10  Şirvan rayonunun inzibati-ərazi bölgüsü və 

əhalinin say dinamikası (1999 və 2009-cu 
il siyahıyaalma materialları əsasında)- 

Aida Ağayeva, BDU, ETL, böyük laborant  
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II BÖLMƏ 
Azərbaycanın əhalisi 

saat 14.10-15.10, 3-cü tədris binası, otaq 904 

 
14.10-14.20  “Qaradonlu əhalisi (XX əsrin əvəlləri)”- t.f.d. 

Asəf Hacıyev, BDU, ETL, aparıcı elmi işçi 
14.20-14.30 “Erkən dəmir dövründə Azərbaycanda 

miqrasiya prosesləri” - t.f.d. Hicran 

Mahmudova, BDU, Arxeologiya və 

etnoqrafiya kafedrası 
14.30-14.40   “Bakı şəhəri əhalisinin say dinamikası (XX 

əsrin əvvəlləri)” - Ulduz Paşayeva, BDU, 

ETL, böyük  elmi işçi  
14.40-14.50  “XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində 

çarizmin Azərbaycan əhalisinin sayını 

təhrif etmə cəhdləri” - dosent Aydın 

Məmmədov, BDU, Mənbəşünaslıq, 
tarixşünaslıq və metodika kafedrası  

14.50-15.00 “II Dünya müharibəsinin Azərbaycan 
əhalisinin say və tərkibinə təsiri” - Kəmalə 

Məmmədova, BDU, Mənbəşünaslıq, 

tarixşünaslıq və metodika kafedrası, 
dissertant  

15.00-15.10  “Azərbaycan Respublikasının Şimal-Qərb 

bölgəsində  əhalinin təhsil səviyyəsi (1991-
2017-ci illər)” - t.f.d. Leyla Vaqif qızı, BDU, 

ETL, kiçik elmi işçi  

 
 

Bağlanış 

 
saat 15.10 – 17.00 
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ELMİ-TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ 

Professor  
İbrahim Zeynalov  

BDU, Tarix fakültəsi, dekan 
vəzifəsini icra edən 

Dosent  

Kəmalə Nəcəfova 
BDU,Tarix fakültəsi, elmi işlər 

üzrə dekan müavini 
Dosent  
Bəxtiyar Nəbiyev 

BDU,Tarix fakültəsi,  Tədris işləri 
üzrə dekan müavini 

Dosent  
Mehman Abdullayev 

BDU, Azərbaycan tarixi (təbiət 
fakültələri üzrə) kafedrasının 
müdiri 

Dosent  
Kərəm Məmmədov 

BDU, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya kafedrasının müdiri 

Professor 

Qüdrət İsmayılzadə 

BDU, Arxeologiya və Etnoqrafiya 

kafedrası 
Tarix elmləri doktoru 
Tarix  Dostiyev 

BDU, Arxeologiya və etnoqrafiya 
kafedrası 

Dosent   
Səidə Əli qızı 

BDU, Mənbəşünaslıq, 
tarixşünaslıq və metodika 
kafedrası 

Dosent  
Arzu Məmmədova 

BDU, Azərbaycan tarixi (təbiət 
fakültələri üzrə) kafedrası 

Dosent   

Səidə Quliyeva  

BDU, Dünya azərbaycanlıları: 

tarixi-demoqrafiya ETL-i, böyük 
elmi işçi 

Dosent  

Elvira Lətifova 

BDU, Qədim dünya və orta 

əsrlər tarixi kafedrası 
Dosent  
Sevinc Ruintən 

BDU, Türk xalqları tarixi 
kafedrası  

Dosent  
Sevinc Qasımova 

BDU, Mənbəşünaslıq, 
tarixşünaslıq və metodika 
kafedrası 
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Ulduz Paşayeva  BDU, Dünya azərbaycanlıları: 
tarixi-demoqrafiya ETL-i, böyük 
elmi işçi 

Rəna Hüseynova  BDU, Azərbaycanın maddi 
mədəniyyət  tarixi ETL-i, böyük 
elmi işçi 

İlham Məmmədov 
 

BDU, Azərbaycanın maddi 
mədəniyyət  tarixi ETL-i, kiçik 
elmi işçi 

Murad Əsədov BDU, Dünya azərbaycanlıları: 
tarixi-demoqrafiya ETL-i, böyük 
laborant 
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MƏQALƏNİN QƏBULU ŞƏRTLƏRİ: 

 

- Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyasının elmi nəşrlər qarşısında 
qoyduğu tələblər əsas götürülür. 

- Tələblərin 29-cu bəndinə əsasən müəllif hüquqları ilə 
əlaqədar olaraq xaricdə və ya respublikada eyni adlı 
və məzmunlu məqalələrin jurnala tədqim edilməsi 

yolverilməzdir. 
-  Məqalələr Azərbaycan və rus dillərində qəbul edilir. 
-  Müsbət rəy verilən məqalələr çap edilir. 

-  Məqalələr müəlliflərin hesabına çap edilir. 
-Məqalələr çap və elektron formada Dünya 
azərbaycanlıları: tarixi-demoqrafiya elmi-tədqiqat 

laboratoriyasına (III korpus, otaq 904) 2020-ci ilin 
yanvar ayının 24-də saat 9.00-dan 16.00-dək təqdim 
edilməlidir. 

  
MƏQALƏNİN TƏRTİBİ QAYDALARI: 

 

- Mətn ölçüləri: Arial, ölçü 12, interval 1; 
- Vərəq ölçüləri: hər tərəfdən 2 sm; 
- Həcm  5-6  səhifə  (3000 söz) 

- Yazılara kompüterdə səhifə nömrəsi verilməməlidir; 
- Başlığın hamısı böyük hərflərlə tünd rəngdə (Bold) 
mərkəzdə yazılmalıdır; 

- Məqalənin adı ilə məzmunu tam uyğun olmalıdır; 
- Məqalənin başlığının altında sağ tərəfdə 10 ölçü ilə 
müəllifin və rəyçinin adı, soyadı – tünd rəngdə (Bold), 

fakültəsi, akademik və elektron poçt ünvanı 
göstərilməlidir; 
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- İlk səhifədə məqalənin 10 ölçü ilə kursiv ilə (italic) 
Azərbaycanca xülasənin altından məqalənin rus və 
ingilis dilində başlığı, xülasə və açar sözlər verilməlidir. 

Rus və ingilis dilində başlıq, xülasə və açar sözlər 
Azərbaycan dili ilə eyni olmalıdır; 
- Məqalələr struktur olaraq “Xülasə”, "Giriş”, "Əsas 

hissə”, "Nəticə və elmi yenilik”, "Ədəbiyyat 
siyahısı”ndan ibarət olmalı və məzmun buna uyğun 
qurulmalıdır; 

-Məqalə içindəki yarımbaşlıqlar Birinci hərfi böyük, 
qalanları kiçik olmaqla verilməlidir. Məsələn, Giriş; 
Nəticə, Ədəbiyyat siyahısı; 

- Məqalədə istifadə edilən ədəbiyyat və internet 
resursları son 5-10 ilin tədqiqatlarını əhatə etməlidir. 
Mənbələrin ünvanı isə dəqiq göstərilmlidir (nəşr yeri, 

ili, nəşriyyat və ümumi  səhifəsi); 
- 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 [5, səh. 8]; 
- İnternet resursları göstərilərkən, əvvəlcə istinad 

olunan məqalənin ya yazının müəllifi, məqalənin ya 
məlumatın bağlılığı və ondan sonra hiperiqtibas 
qoyulmalıdır; 

- Məqalədə sitatlar məqalənin ümumi həcminin yalnız 
30 faizini əhatə edə bilər. Yerdə qalan hissə yeni fikir 
olmalıdır; 

- Cədvəl və şəkil verilərsə, cədvəl 1, cədvəl 2; şəkil 1, 
şəkil 2 və s. şəklində sıralanmalı və ad verilməlidir. 
Məsələn, Cədvəl 1. Azərbaycan respublikasının əhalisi 

(1999-cu il siyahıyaalma materiallarına əsasən); 
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- Məqalədə verilən şəkil və xəritələr ayrıca fayl (GİF, 
JPEG) kimi diskdə təqdim edilməlidir; 
- Cədvəllər və cədvəlin mənbəsi cədvəlin aşağısında 

10 ölçüdə verilməlidir; 
- Məqalələr tam redaktə olunduqdan sonra təqdim 
edilməlidir. 
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Çapa  hazırlayanlar:                Ulduz Paşayeva 

                              Səidə Quliyeva 
 
  

 
Kompüter tərtibatı:  Sevil Heydərova 

     Nigarxanım Qasımova 

 

    

“Azərbaycanda ərazi və əhali məsələləri” 
mövzusunda elmi seminar: Bakı Dövlət Universiteti 

və Tarix fakültəsinin 100 illik, “Dünya 
azərbaycanlıları: tarixi - demoqrafiya” və 
“Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi” ETL-nin 30 

illik yubileylərinə həsr olunub. 20 dekabr 2019-cu il. 
Bakı, 2019 – 14 s. 
 

 

 

 

 

Bakı şəhəri, 20 dekabr 2019-cu il 
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