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Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinin
keçirilmюsi haqqında Azюrbaycan Respublikası
Prezidentinin Sюrюncamı
2016-cı ildə Bakı şəhərində Birinci Türkoloji Qurultayın keçirilməsinin 90 illiyi tamam olur.
Türkoloji Qurultay türk xalqlarının mədəni inteqrasiyasında yeni mərhələnin təməlini qoymuş diqqətəlayiq hadisələrdəndir. Qurultayda əsaslı müzakirə obyektinə çevrilmiş problemlərlə bağlı böyük perspektiv əhəmiyyətə malik qərarlar
qəbul edilmiş, latın qrafikalı yeni əlifbaya keçidin elmi-metodik prinsipləri işlənib hazırlanmışdır. Həmin əlifbanın ilk kütləvi tətbiqinə türkdilli respublikalardan məhz Azərbaycanda
başlanılması hələ XIX əsrdən etibarən burada mütərəqqi ziyalıların əlifba islahatı uğrunda fəal şəkildə apardıqları mübarizənin nəticəsi idi. Lakin sovet idarə üsulu çox keçmədi ki,
bütün bunların ardıcıl gerçəkləşdirilməsinin qarşısını müxtəlif
vasitələrlə aldı.
XX yüzilliyin sonlarına doğru Azərbaycan Respublikasının
öz dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi ilə Azərbaycan dilinin
rəsmi dövlət dili statusu qəti surətdə təsbit edildi və Türkoloji
Qurultay tərəfindən vaxtilə irəli sürülmüş tövsiyələrin müasir
şəraitdə uğurla həyata keçirilməsi üçün əlverişli zəmin yarandı. Bir əsr boyunca üçüncü dəfə dəyişdirilməyə məruz qaldıqdan sonra latın qrafikalı yeni əlifbaya keçildi və ölkənin ictimaisiyasi həyatının, xalqın yazı mədəniyyəti tarixinin taleyüklü
məsələlərinin həlli istiqamətində mühüm addımlar atıldı.
Qurultaydan bəri ötən dövr türkologiyaya dair araşdırmalar sahəsində yeni konsepsiyaların formalaşdırılması, Azərbaycanın türkoloji araşdırmaların nüfuzlu mərkəzlərindən biri

kimi tanınması və türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin
nəzəri-elmi bünövrəsinin yaradılması ilə əlamətdardır. Qazanılan nailiyyətlər eyni zamanda Qurultayın təşkili işinə töhfələr vermiş totalitar rejim qurbanı görkəmli alimlərin xatirəsinə
ehtiramın ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının mədəni həyatında müstəsna rol oynadığını nəzərə alaraq, Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinin layiqincə keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə Birinci Türkoloji
Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını
hazırlayıb həyata keçirsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azюrbaycan Respublikasının Prezidenti
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ADMİU-nun “Musiqi tarixi vю
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Nюşrdю istifadю olunan ixtisarlar:
AMEA - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
НАНА - Националная Академия Наук Азербайджана
ADMİU - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
АГУКИ - Азербайджанский Государственный Университет
Культуры и Искусств
BMA - Bakı Musiqi Akademiyası
AMK - Azərbaycan Milli Konservatoriyası
NDU - Naxçıvan Dövlət Universiteti
ADPU - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
BSU - Bakı Slavyan Universiteti
БСУ - Бакинский Славянский Университет

PLENAR İCLAS

Fюrюh Əliyeva (Sюdr)

Azюrbaycan Dövlюt Mюdюniyyюt vю
İncюsюnюt Universitetinin rektoru,
sюnюtşünaslıq üzrю elmlюr doktoru,
professor

İsa Hюbibbюyli

Azюrbaycan Milli Elmlюr
Akademiyasının vitse prezidenti,
Nizami adına Ədюbiyyat
İnstitunun direktoru, akademik

Ərteqin Salamzadю

Azюrbaycan Milli Elmlюr
Akademiyasının müxbir üzvü,
Memarlıq vю İncюsюnюt
İnstitutunun direktoru

Sюyavuş Kюrimi

Azюrbaycan Milli
Konservatoriyasının rektoru, xalq
artisti, professor

İbrahim Yıldırım

Bakı şюhюri Yunus Emre
Fondunun sюdri

I seksiya
Türksoylu xalqların юnюnюvi musiqi mюdюniyyюtindю
janrlararası юlaqюlюr
Sюdr: sən.üz.fəl.dok. Lalə Hüseynova
Rюna Mюmmюdova AMEA-nın müxbir üzvü, sюnюtşünaslıq üzrю elmlюr
doktoru, professor
Avrasiya mюkanında milli mюdюniyyюtlюrin müqayisюli öyrюnilmюsinin metodologiyası
Алсу Еникеева профессор, заведуящий кафедрой этнохудожественного
творчества Казанского Государственного Института Культуры
К вопросу об изучении музыкальной духовной поэзии татар
Kamilю Dadaş-zadю sюnюtşünaslıq üzrю fюlsюfю doktoru, dosent, ADMİU-nun
“Musiqi tarixi vю nюzюriyyюsi” kafedrasının müdiri
“Bozoxu Koroğlu” aşıq havasının tarixi morfologiyasına dair
Эльдар Юлдашев cтарший научный сотрудник-соискатель Государственного Института Искусств и Культуры Узбекистана. Председатель
Совета молодых учжных
Об истории фиксации макома
Lalю Hüseynova sюnюtşünaslıq üzrю fюlsюfю doktoru, dosent (AMK)
Türksoylu xalqların simli çalğı alюtlюrinin mövcudluğu vю rekonstruksiya problemlюrinю dair mülahizюlюr
Aydın K.Əzim Əmюkdar incюsюnюt xadimi, professor, BMA-nın “Bюstюkarlıq”
kafedrasının professoru
Azюrbaycan-türk musiqi tюfюkkürünün yöntюmlюrinю dair

Abbasqulu Nюcюfzadю sюnюtşünaslıq üzrю elmlюr doktoru, AMK, professor
Oğuz türklюrinin ritmlюrinю dair
Саѐлы Кулиева диссертант АГУКИ
О культурно-историческом изучении межвидовых свѐзей
искусств
Fюttah Xalıqzadю AMK-nın“Milli musiqinin tarixi vю nюzюriyyюsi” kafedrasının müdiri, sюnюtşünaslıq üzrю fюlsюfю doktoru, professor
Musiqi türkologiyası: nailiyyюtlюr, problemlюr
Şюbnюm Mюmmюdova AMK dissertant
Şair vю yazıçılarımızın musiqiyю yanaşma tюrzi
Leyla İdrisova ADMİU-nun “Estrada sюnюti” kafedrasının müюllimi,
dissertant
Azюrbaycanda vokal estradanın öyrюnilmюsinю dair
Əhsюn Rюhmanlı ADMİU-nun “Xalq çalğı alюtlюri ifaçılığı” kafedrasının
müюllimi,
Baxışюli Əliyev “Xalq çalğı alюtlюri ifaçılığı” kafedrasının müюllimi
Tarzюn xanюndюlюr
Sevinc Şahhüseynova ADMİU-nun "Sosial-siyasi elmlюr" kafedrasının
dosenti, fюlsюfю üzrю fюlsюfю doktoru
Azюrbaycan musiqi mюdюniyyюtinin qaynaqlarına dair
Pikю Axundova-Talıblı ADMİU, müюllim, doktorant
Muğam kompozisiyasının formalaşmasında qeyri-xюtti inkişaf
prinsiplюrinin roluna dair
Aygül Sюfixanova AMK, doktorant
Füzuli rayonunun musiqi folkloru юnюnюlюri
Xюyalю Abdurahmanova BMA, dissertant
Şюki zurna ifaçılığı sюnюtinin tюdqiqinю dair

Hafiz Kюrimov AMEA, Memarlıq vю İncюsюnюt İnstitutunun doktorantı
Borçalı-Çıldır aşıq mühitlюrinin mюdюni-tarixi юlaqюlюrinю dair
Fazilю Nюbiyeva AMEA, Memarlıq vю İncюsюnюt İnstitutunun doktorantı
Mюnюvi dюyюrlюrlю ümumbюşюri dюyюrlюrin vюhdюtindю dairюvi ayin
rюqslюrinin özül rolu
Əzizağa Nюcюfzadю filologiya üzrю fюlsюfю doktoru, AMEA M.Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi
Nizaminin “İskюndюrnamю”sindю “türk nayı” - kюrюnay alюti haqqında
Gülnar Verdiyeva ADMİU, müюllim, doktorant
Azюrbaycan vю Özbюk muğam-makom sюnюtindю lokal üslub xüsusiyyюtlюri
Nemюt Qasımov ADMİU, filologiya üzrю fюlsюfю doktoru
Miskin Vюlinin tюcnislюri
İjlalı Davud Davarpюnah oğlu AMK, doktorant
“Şüştюr” muğamına daha bir baxış
Kюmalю Quliyeva BMA, dissertant
Müğюnni Şövkюt Əlюkbюrovanın yaradıcılıq üslubu
Dюrya Ağca BMA, doktorant, Türkiyю
Osmanlı askeri müziği mehter ve batı müziğindeki önemi
Nahid Mюmmюdov AMK, dissertant
“Şüştюr” muğamının musiqi mюzmununun xüsusiyyюtlюri
Fюxrюddin Baxşюliyev filologiya üzrю fюlsюfю doktoru, AMK
Şah Xюtai vю aşıqlıq юnюnюsi
Elnurю Babayeva AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi
Əruz vюzni Şюrq xalqlarının musiqi mюdюniyyюtindю

Könül Hacıyeva filologiya üzrю fюlsюfю doktoru, AMEA Nizami adına Ədюbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
XV юsr Azюrbaycan şairi Bюdr Şirvaninin poeziyasında klassik Şюrq
musiqisi
Mahmud Salah AMK-nın baş müюllimi
Türksoylu xalqların mюdюniyyюtindю dюf alюti
Əhliman Rюhimov ADMİU-nun “Aşıq sюnюti” kafedrasının müdiri, sюnюtşünaslıq üzrю fюlsюfю doktoru, dosent
Aşıq ifaçılığının tюkamül yolları
Eşqanю Babayeva filologiya üzrю fюlsюfю doktoru, dosent, AMEA Nizami
adına Ədюbiyyat İnstitutu
Musiqi konflikt vю sintez yaradan vasitю kimi
(XX юsrin юvvюllюri türk romanları юsasında)
İradю Köçюrli Sюnюtşünaslıq üzrю elmlюr doktoru, ADMİU-nun“ Musiqi
tarixi vю nюzюriyyюsi” kafedrasının professoru
Aşıq bayatıları milli musiqili-poetik intonasiya edilmю modeli kimi
Джаваир Мустафаева доктор философии по искусствоведения,
доцент АГУКИ
Роль музыкальной компаративистики в изучении взаимовлиѐниѐ культур

Müzakirюlюr

II seksiya
Bюstюkar yaradıcılığı vю ifaçılıq mюsюlюlюri
Sюdr: sən.üz.elm.dok., prof. İradə Köçərli
Афаг Гусейнова доктор философии по искусствоведения Институт
Архитектуры и Искусства НАНА
Музыка Арифа Меликова в мировом балетном театре
Humay Mansurova ADMİU-nun baş müюllimi
Sюrdar Fюrюcovun yaradıcılığında milli xüsusiyyюtlюr vю vюtюnpюrvюrlik mövzusu
Мехрибан Агаева диссертант БМА
Особенности интерпретации произведений европейского романтизма в творчестве Азербайджанских пианистов педагогов
Aydan Vюzirova ADMİU-nun “İnstrumental ifaçılıq” kafedrasının müюllimi
İfaçılıq sюnюtindю vю tюdris prosesindю Musa Mirzюyevin fortepiano
юsюrlюrinin tюdqiqi problemlюri
Samir Şahbюddinov AMK, doktorant
Süleyman Əlюsgюrovun tar ilю xalq çalğı alюtlюri orkestri üçün 2 nömrюli konsertindю instrumental muğam ifaçılıq üsullarının tюzahürü
Gülnarю Manafova AMK dissertant, “Milli musiqinin tюdqiqi” elmi laboratoriyasında elmi işçi
Türkçülük rюmzlюri Cavanşir Quliyevin tюfsirindю
Sevinc Cюfюrova NDU, dissertant
Azюrbaycan bюstюkarlarının xor юsюrlюrindю xalq musiqisindюn istifadю mюsюlюlюri

Aydın Əliyev AMK-nın baş müюllimi, sюnюtşünaslıq üzrю fюlsюfю doktoru
Azюrbaycan xalq rюqslюrinin tюdrisi mюsюlюlюri
Gülbюniz Babaxanlı filologiya üzrю elmlюr doktoru, юmюkdar mюdюniyyюt işçisi, AMEA, H.Cavidin Ev Muzeyinin direktoru
Ərtoğrol Cavid Azюrbaycanın юnюnюvi musiqi sюnюtinin sinkretik tюfюkkürlü araşdırıcısı kimi
Sevda Cюfюrova NDU, dissertant
Azюrbaycan bюstюkarlarının vokal yaradıcılığında janr юlaqюlюri
Ağahüseyn Anatolluoğlu AMK, sюnюtşünaslıq üzrю fюlsюfю doktoru
Tar ifaçılıq sюnюtinin inkişafında Qюmbюr Hüseynli yaradıcılığının
юhюmiyyюti
Бибиэтта Векилова БМА, Заслуженный Деѐтель Искусств Азербайджана
Роль хора в музыкальной драматургии оперы Узеира Гаджибейли «Кероглы»
Nigar Hюsюnova AMK, dissertant
Fikrюt Əmirovun folklorşünaslıq fюaliyyюti
Mюlahюt Mюmmюdova BMA-nın dissertantı
Uşaq xor fюaliyyюtindю ifanın keyfiyyюtinin vю effektivliyinin hюyata
keçirilmюsi
Xanım Qaradağlı BMA-nın dissertantı
Emin Sabitoğlunun “Nюğmюli könül” musiqili komediyasının musiqi
dili vю üslub xüsusiyyюtlюri
Камалѐ Шафиева доктор философии по искусствоведения, доцент
АНК
Национальнаѐ символика в музыке балетов азербайджанских
композиторов

Kюmalю İsmayılova ADPU-nun “Musiqi fюnlюri vю onun tюdrisi metodikası”
kafedrasının baş müюllimi
Fatma Muxtarova Azюrbaycan opera sюnюtindю
Aynur Hüseynova pedaqogika üzrю fюlsюfю doktoru, ADPU-nun “Musiqi
fюnlюri vю onların tюdrisi metodikası” kafedrasının müюllimi
“Musiqi kurikulumu”na юsaslanan yeni musiqi tюlimi prosesindю
biliklюrin tюşkil edilmюsi
Nюrmin Kamilova ADPU-nun "Musiqi fюnlюri vю onun tюdrisi metodikası"
kafedrasının baş müюllimi
Hюrbi-vюtюnpюrvюrlik tюrbiyюsi probleminin “Musiqi” proqramdюrsliklюrdю vю elmi-metodiki юdюbiyyatda qoyuluşu
Arifю Qюribova ADPU-nun "Musiqi fюnlюri vю onun tюdrisi metodikası"
kafedrasının baş müюllimi, pedaqogika üzrю fюlsюfю doktoru
Mюktюbюqюdюr tюhsil müюssisюlюrinin musiqi mюşğюlюlюrindю Azюrbaycan musiqisinin rolu
Gülarюxanım Axundova pedaqogika üzrю fюlsюfю doktoru, ADPU, “Musiqi
fюnlюri vю onun tюdrisi metodikası” kafedrasının dosenti
Xorla oxuma uşaqların hюrtюrюfli inkişafının fюal forması kimi
Ülkюr Mюmmюdli ADMİU, dissertant
Aydın Kazımın “Bayrağım” alqışında qюdim türk simvollarının tюfsirinю dair
Gülmira Qюhrюmanova BMA, “Musiqi nюzюriyyюsi” kafedrasının müюllimi,
dissertant
Mюmmюd Quliyevin soprano, qarışıq xor vю simfonik orkestr üçün
yazılmış “Bahar bayramı” юsюri

Müzakirюlюr

III seksiya
Birinci Türkoloji qurultay vю ümumtürk
mюdюniyyюtinin prioritetlюri
Sюdr: fil.üz.elm.dok Asif Rüstəmli
İsa Hюbibbюyli AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik
Türk dünyasında inteqrasiya proseslюri: tarix vю müasirlik
Asif Rüstюmli filologiya üzrю elmlюr doktoru, professor, AMEA Nizami
adına Ədюbiyyat İnstitutunun şöbю müdiri
Birinci Türkoloji Qurultayın Türkiyюli tюmsilçisi
Elçin İbrahimov AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun Türk Dillюri şöbюsinin dissertantı
Birinci Türkoloji Qurultayda türkdilli xalqlar üçün юdюbi dil
mюsюlюsi
Xuraman Hümmюtova AMEA Nizami adına Ədюbiyyat İnstitutu Türk
xalqları юdюbiyyatı bölümü
Qюrb alimlюrinin elmi-nюzюri fikirlюri Birinci Türkoloji Qurultayın nümayюndюsi Bюkir Çobanzadю yaradıcılığında
Möhsün Nağısoylu AMEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmlюri doktoru,
professor
Birinci Türkoloji Qurultay-türk xalqlarının mюdюni birliyinin юn
юlamюtdar hadisюsidir

Sima Şюfizadю AMEA-nın Nizami adına Ədюbiyyat İnstitutunun
dissertantı
Türk qadınları yazarların gözü ilю (Firuz Mustafa və Mustafa
Kutlunun hekayələri əsasında)
Almaz Ülvi filologiya üzrю elmlюr doktoru, AMEA Nizami adına Ədюbiyyat İnstitutu
Türk xalqlarının mюnюvi körpüsü - I Bakı Türkoloji Qurultayı
Vasif Adilov ADMİU, Kulturologiya fakültюsinin dekanı, filologiya
üzrю fюlsюfю doktoru, dosent
“Divanü lüğat-it-türk”dю işlюnmiş zooloji leksikanın struktursemantik tюhlili
Mюleykю Mюmmюdova ADMİU, “Teatr sюnюti” fakültюsi, sюnюtşünaslıq üzrю fюlsюfю doktoru, dosent
Ənюnюvi Türk teatrı: “Orta oyunu”
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IV seksiya
Türksoylu xalqların bюdii mюdюniyyюti:
юnюnю vю müasirlik
Sюdr: fil.üz.elm.dok., professor Aqşin Babayev
Aqşin Babayev filologiya üzrю elmlюr doktoru, professor, ADMİU-nun
“Ədюbi yaradıcılıq vю ekran dramaturgiyası” kafedrasının müdiri
Türk dünyasının unudulmaz sюnюtkarı
Aydın Talıbzadю sюnюtşünaslıq üzrю fюlsюfю doktoru, professor,
ADMİU-nun “Teatrşünaslıq” kafedrasının müdiri
Dil qatında mif rudimentlюri
Aybюniz Əliyeva-Kюngюrli filologiya üzrю elmlюr doktoru, AMEA,
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işlюr üzrю direktor müavini
“Divanü lüğat-it-türk”: türk-islam münasibюtlюri
Gülşюn Əliyeva filologiya üzrю elmlюr doktoru, professor ADMİU-nun
Beynюlxalq юlaqюlюr vю tюrbiyю işlюri üzrю prorektor
Türk-mifik tюfюkkürünün tюcюssümü “Koroğlu”nun nюşr tarixi
Natiq Mürsюlov AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun
doktorantı, AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin elmi katibi
Azюrbaycanda türkçülüyün prioritetlюrinin Hüseyn Cavidin
юdюbi-fюlsюfi yaradıcılığında юksi
Nizamюddin Şюmsizadю filologiya üzrю elmlюr doktoru, professor,
ADMİU
Türkün eli, yolu vю dili

Rюhim Hюsюnov AMEA-nın Fюlsюfю vю Hüquq İnistitutunun doktorantı
Varislik prinsipi türk mюnюviyyatı kontekstindю
İsmail Dikilitaş Türkiyю, Adana Böyükşюhюr bюlюdiyyю teatrının müdiri
Keşikçi Murtaza Oyunu üzюrindюn Orxan Kamalın Oyun Kişilюri vю Danışma Örgüsünün юhюmiyyюti
Paşa Kюrimov filologiya üzrю elmlюr doktoru, AMEA M.Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini
Üzeyir Hacıbюylinin şюxsi arxivi
Maşide Niğmet Memiş ADMİU, doktorant (Türkiyю)
Azerbaycan ve Türkiye`de müze türleri
Rюna İskюndюrli AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi
Şюmsюddin Saminin nюşr olunmamış юsюrlюri
Sevinc Əskюrova ADMİU-nun “Kulturologiya” kafedrasının müюllimi, doktorant
Çex şюrqşünaslığında Azюrbaycan mюdюniyyюtinin tarixi
Aytюn İmanova AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi
XX юsrin юvvюllюrindю Üzeyir Hacıbюylinin milli istiqlal mücadilюsi
İlqar Hüseynov kultrologiya üzrю elmlюr doktoru, ADMİU
Novruz bayramının tarixi-multkultural xüsusiyyюtlюri
Zюkiyyю Əbilova AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, aparıcı
elmi işçi
Əbdülkюrim ağa Badkubi varlığın üç qismi barюdю
Şöhrюt Sюlimov AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, elmi işçi
Müasir mюrhюlюdю Azюrbaycan-Türk mюdюni юlaqюlюri inkişafı
haqqında

Babюk Qurbanov prof. Dr. Türkiyю Qaziantep Dövlюt Universitesi
Türksoylu xalqların mюnюvi mюdюniyyюtindю “Koroğlu” mövzusu
Əzizю Əlюkbюrova AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, kiçik
elmi işçi
Türkiyю Respublikası vю Azюrbaycan Respublikasında laylay
mюdюniyyюti
Низами Мамедов Тагисой доктор филологии. профессор БСУ
Пути развитиѐ каракалпакской драматургии и театра
Fюridю Hicran filologiya üzrю fюlsюfю doktoru, AMEA Nizami adına
Ədюbiyyat İnstitutu
Bюkir Çobanzadю poeziyasında folklorizm
Эльфира Меликова-Гурбанова АГУКИ, доктор философии по
искусствоведения, музеевед, доцент кафедры «Музееведениѐ»
Науковедческое понѐтие музееведениѐ: факты и анализ
Leyla Atakişiyeva ADMİU, tarix elmlюri üzrю fюlsюfю doktoru, dosent
Türksoylu xalqların musiqisi kulturologiyanın tюdqiqat obyekti
kimi
Sюdaqюt Əliyeva kulturologiya üzrю fюlsюfю doktoru, dosent, ADMİUnun “Kulturologiya” kafedrasının müdiri
Tarixi prosesdю türksoylu dövlюtlюrdю qadının yeri vю rolu
Yeganю Eyvazova ADMİU, pedaqogika üzrю fюlsюfю doktoru, dosent,
«Muzeyşünaslıq» kafedrasının müdiri
Türksoylu xalqların musiqi abidюlюrinin tюdqiqindю muzeylюrin rolu

Elçin Qafarlı TÜRKSOY Dövlюt Teatrları Rюhbюrlюri Şurasının koordinatoru (Türkiyю)
Türksoylu xalqların ortaq mюdюniyyюtinin inkişafında nağılların юhюmiyyюti
Afюt Hюbibova ADMİU-nun müюllimi, doktorant
Novruz bayramı arxaik ritual kimi
Салтанат Рзаева АГУКИ, учебный мастер кафедры
«Декоративно-прикладного искусства и дизайна»
Мотив оленѐ и газели с повжрнутой назад головой в древнем искусстве Азербайджана и его тяркские параллели
Haldun Özbudun Harran Universitetinin (Türkiyю) müюllimi,
ADMİU-nun doktorantı
XVI юsr sюfюvi dövrü Tюbriz albomları
Mюryюm Əlizadю sюnюtşünaslıq üzrю elmlюr doktoru, professor,
ADMİU-nun Elm vю yaradıcılıq işlюri üzrю prorektoru
Teatr prosesinin qolları: Azюrbaycan aşıq sюnюtindю teatr düşüncюsinin poetika ünsürlюri
Güllü İsmayılova sюnюtşünaslıq üzrю fюlsюfю doktoru, ADMİU-nun
dosenti
Milli ideologiya anlayışına tarixi kontekstdю baxış
Limunю Yadigarova Azюrbaycan Dövlюt Rюssamlıq Akademiyası,
dissertant
Orta юsr Azюrbaycan monumental dekorativ rюngkarlığı
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