AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ
İNCƏSƏNƏT UNİVESİTETİ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində
Azərbaycanda muzeylərin yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunmuş
“Muzeyşünaslığın tədrisi problemləri” mövzusunda
III Respublika elmi konfransı keçiriləcək
Konfransın tarixi: 29 noyabr 2019-cu il
Konfransın keçiriləcəyi ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
İnşaatçılar 39.
ADMİU-nun əsas tədris binası
Konfransda aşağıdakı məsələlərin nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılır:
I.

Muzey təhsili: nəzəriyyə və təcrübə

1. Muzey mütəxəssislərinin hazırlanmasında ənənəvi və müasir dəyərlərin
vəhdəti
2. Muzey işinin aktual problemlərinin tədris prosesində öyrədilməsi
3. Tələbələrin muzey təhsili problemləri
4. Vahid tədris məkanının yaradılmasında muzeylərin ali məktəblərlə
əməkdaşlığı
Azərbaycanda muzey işi və təhsilinin perspektivləri

II.

5. Azərbaycan muzeyləri 100 ildə: Azərbaycan muzey təcrübəsinin
özünəməxsusluğu və bu təcrübədən tədris prosesində istifadə
6. Azərbaycanda muzey işinin tədrisinin yeni istiqamətləri
7. Azərbaycan muzeylərinin dünya muzeylərinə inteqrasiyası
8. Azərbaycanın fədakar muzey işçiləri: tədris prosesində onların
fəaliyyətinin işıqlandırılması yolları
Konfransın proqramına daxil ediləcək məruzələr 20 oktyabr 2019-cu il
tarixindən gec olmayaraq Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində A4 formatlı
kağızda çap olunmuş, müəlliflər tərəfindən imzalanmış şəkildə bir nüsxədə, surəti
elektron daşıyıcıda olmaqla və ya e-mail ünvana göndərilməklə Təşkilat komitəsinə
təqdim edilməlidir.
Forma 1. Konfransda iştirak etmək üçün bildiriş
1
2
3
4
5
6

Adı, atasının adı, soy adı
İş yeri
Vəzifəsi, elmi dərəcəsi və elmi adı
Əlaqə telefonu
E-mail ünvanı
Məruzənin adı

Forma 2. Məruzənin tərtibi qaydaları:
1. Həcmi: 3-4 səh.
2. Məruzə mətninin tərtibi: A4 formatda, Times New Roman, 12 şrift, hər
tərəfdən 2,0 sm. 1,5 interval, abzas 1,25 sm;
3. Xülasə və açar sözlər Azərbaycan dilindən başqa rus və ingilis dilində də
tərtib olunmalıdır.
4. Ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı şəkildə olmalıdır: kvadrat mötərizədə,
mənbənin nömrəsi, səhifə. Məsələn: [3] və ya [3, s.16-18].
Materialların strukturu:
1. Müəllifin adı və soyadı (Times New Roman, 12) qalın şriftlə
2. Müəllifin elmi dərəcəsi, iş yeri və şəhər (Times New Roman, 12) adi
şriftlə
3. Məruzənin adı (Times New Roman, 14) böyük, qalın şriftlə
4. Açar sözlər (Times New Roman, 11)
5. Məruzənin sonunda xülasə və ədəbiyyat verilir.

Nümunə:
Kərimova Xədicə Nadir qızı
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ADMİU, Bakı
Muzeyşünaslıq biliklərinin tədrisi
Açar sözlər: muzey, muzeyşünaslıq, mədəniyyət
Key words: museum, museumstudy, culture
Ключевые слова: музей, музееведение, культура
(məqalənin mətni)
Xülasə
...........
Summary
............
Ədəbiyyat
.............

Təşkilat komitəsi konfransın mövzusuna uyğun gəlməyən və qoyulan
tələblərə cavab verməyən məruzələrin qəbul edilməməsi hüququnu özündə
saxlayır. Qəbul edilən məruzələr konfransın jurnalında çap olunacaq. Çap
ödənişlidir: 20 azn.
Konfrans 29 noyabr 2019-cu il tarixində Bakı şəhərində keçiriləcəkdir.
Müraciətləri Muzeyşünaslıq kafedrasının müdiri, dosent Yeganə
Eyvazovaya (elektron ünvanı: muzeyshunasliq@bk.ru) göndərməyinizi xahiş
edirik.

