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Məlumat məktubu
Hörmətli həmkarlar!
Azərbaycan Milli Konservatoriyası sizi “Qloballaşan dünyada musiqi
ənənələri” adlı beynəlxalq elmi konfransda iştirak etməyə dəvət edir.
Konfrans 2017-ci ilin 25-28 oktyabr tarixində AMK-da keçiriləcək.
Konfransda iştirak etmək üçün incəsənət, mədəniyyət, musiqi, pedaqoji və
humanitar sahədə fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutlarının elmi işçiləri, ali və
orta təhsil müəssisələrinin müəllimləri, doktorant və dissertantları dəvət edilir.
Qiyabi iştirak da mümkündür.
Konfransda Azərbaycan, türk, rus, ingilis dilləridirindən hər hansı birində
məqalə ilə iştirak etmək olar.
“Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri”
Beynəlxalq elmi konfrans
Mövzu istiqamətləri:
1. Musiqi ənənələrinin qoruyucu mexanizmləri və funksional sistemlər
2. Musiqi ənənəsi mədəni mənsubiyyətin nişanı və rəmzi kimi
3. Etnomuisiqişünaslıqda müasir tədqiqat yanaşmaları
4. Milli musiqi ənənələri və müasir bəstəkar yaradıcılığının qarşılıqlı əlaqələri
5. Eklektik (hibrid, simbiotik) musiqi janr və üslublarının yenilənmə potensialı
və multikultural mahiyyəti

İŞTİRAKÇI ÜÇÜN ŞƏRTLƏR:
Konfransda aşağıdakı formalarda iştirak etmək mümkündür: bir və ya bir neçə
seksiya çərçivəsində məruzə etməklə (reqlament 10 dəqiqə), yaxud məruzə
etmədən qiyabi iştirak. İştirak etmək istəyənlər materialları 2017-ci ilin oktyabrın
1-nə qədər çatdırmalı, çıxışın mövzunu bildirməli və konfransda iştirak etmək üçün
ərizə verməli, yaxud konfransın elektron ümvanına məktub göndərməlidirlər.
Məqalə həmmüllifliklə yazılıbsa ərizə bir nəfərin adından verilir və poçt üzrə
çatdırılmada məsuliyyət həmin şəxsin üzərinə düşür. Həmmüəlliflərin maksimal
sayı üç nəfərdir.
Konfransın yekunu olaraq materialların dərc edilməsi nəzərdə tutulub. Dərc
edilmə haqqı hər müəllifə 20 manatdan hesablanır. Həmmüəlliflərdən əlavə pul
götürülmür. Konfransda iştirakçıların qalmaq, məzuniyyət və yol xərcini göndərən
tərəf çəkir.
Konfrans materiallarını konfransın açılışına qədər dərc etmək və beynəlxalq
standartlaşma nömrəsi İSBN almaq nəzərdə tutulub. Təşkilat komitəsinin tələblərə
uyğun gəlməyən məqalələri qəbul etməmək hüququ var. Konfrans barədə bütün
məlumat, eləcə də dərc edilmiş konfrans materialları “Konservatoriya” elmi
jurnalının saytında yerləşdiriləcək: http://konservatoriya.az/?page_id=2344
Konfransda iştirak etmək üçün təşkilat komitəsinin aşağıdakı elektron
ünvanlarına materialları göndərmək lazımdır:
Email: Azerbaijan National Conservatoire amk-azmilcon@rambler.ru,
«Konservatoriya» scientific journal azconservatory@gmail.com
Aşağıdakı materiallar tələb olunur:
 Konfrans iştirakçısının ərizə forması. (Fayl Soyadı.Ərizə kimi
adlandırılır)
 Dərc ediləcək məqalə (Fayl Soyadı.Məqalə kimi adlandırılır)
 Təşkilati xərcləri ödəməyi təsdiq edən qəbzin surəti
Elektron məktubun mövzu qrafasında “_______ (soyad) tərəfindən konfrans
üçün” qeydi olmalıdır. (Məsələn: Əliyev konfrans üçün)
Azərbaycandan olan iştirakçılar materialları şəxsən AMK-nın binasına, 312-ci
kabinetə gətirə bilərlər.

Ərizə
Soyad, ad, atanın adı (tam) ____________________________________________
Elmi dərəcə, elmi rütbə _______________________________________________
Vəzifə_____________________________________________________________
İş yeri (təhsil yeri)___________________________________________________
Çıxışın mövzusu____________________________________________________
Konfransın seksiyası_________________________________________________
İştirakın forması (əyani, yoxsa qiyabi)___________________________________
Əlaqə nömrələri (mütləq)_____________________________________________
Poçt indeksi, ünvan__________________________________________________
Е-mail ____________________________________________________________
Materialların tərtibat qaydaları:
Məqalənin həcmi 7 səhifəyə qədər.
Mətn: format – Microsoft Word, şrift Times New Roman, ölçü 14, interval
1,5; mətn səhifənin eninə bərabərləşdirilir, səhifənin kənarları hər tərəfə 2 sm,
abzas 1,25, mətndə sözləri sətirdən sətrə keçirmədən və səhifələri nömrələmədən.
Xülasə və açar sözlər (məqalənin əsas dilindən əlavə daha 2 dildə) mütləqdir.
Şrift adi, ölçü 12, sətirarası interval 1, mətn səhifənin eninə bərabərləşdirilir.
Xülasə 500 kompüter işarəsinə qədər olub mövzunun əsas xasiyyətnaməsini
verməli, işin məqsədi və nəticələrini əks etdirməlidir. Xülasə, açar sözlər, əlaqə
üçün informasıya sözlərini kursivlə fərqləndirmək lazımdır.
Ədəbiyyata istinadlar kvadrat mötərizədə verilir [1, s.182]. Məqalədəki bütün
istinadlar ilkin mənbəyə əsaslanmalıdır.
Ədəbiyyat siyahısı məqalənin sonunda əlifba sırası ilə (sətirarası interval 1)
sıralanır. Siyahı 10 müəllifdən artıq olmasın. Ədəbiyyat siyahısına yalnız məqalədə
rast gələn sitata uyğun mənbələr salınmalıdır.
Xarici dillərdə sözlər, folklor mətnlərindən fraqmentlər orijinalın dilində
verilirsə kursivlə fərqləndirilir.
Not nümunələri ya məqalədə mətnin içinə, yaxud məqalənin sonunda ayrıca
verilə bilər. Nümunələr sıra ilə nömrələnməli və adlandırılmalıdır.
Məqalənin mətninə uyğun foto illüstrasiyalar məqalədən kənarda *.jpg yaxud
*.jpeg. formatında elektron şəkildə də təqdim edilir. Onlar da məqalədəki sıraya
uyğun nömrələnməlidir.

Materialların strukturu
1. Müəllif barədə məlumat.
Soyad, ad, atanın adı tam göstərilir. Elmi dərəcə, iş yeri, vəzifə, email yuxarı
sağ küncdə yazılır.
2. Məqalənin adı səhifənin ortasında BÖYÜK HƏRFLƏRLƏ (şrift 14,
Ctrl+B) verilir.
3. Bir sətir buraxıb məqalənin yazıldığı dildə xülasə kursivlə verilir.
4. 1,5 intervaldan sonra açar sözlər kursivlə yazılır.
5. Bir sətir buraxıb məqalənin əsas mətnini yerləşdirmək lazımdır.
6. Məqalənin sonunda ədəbiyyat siyahısı verilir.
7. Bir sətir buraxıb böyük hərflərlə məqalənin adı rusca (şrift 14, Ctrl+B)
yazılır. Ondan aşağıdakı sətirdə sağ küncdə müəllifin soyadı və inisialları yazılır.
Onun altında təmsil etdiyi ölkə və şəhər göstərilir. Bir sətir buraxdıqdan sonra rus
dilində xülasənin mətni, onun altında isə açar sözləri rusca yerləşdirilir.
8. Daha sonra rus dilinin nümunəsində eynən həmin mətn ingilis dilində
yazılmalıdır: məqalənin adı, müəllifin soyadı, ölkə, şəhər, xülasə və açar sözlər.
Əgər məqalə Azərbaycan dilindədirsə, xülasələr rus və ingiliscə olmalıdır. Məqalə
rusca olarsa xülasələr Azərbaycan və ingiliscə olmalıdır.
Məqalələr 2017-ci il oktyabrın 1-nə kimi qəbul edilir.

Əlaqə üçün məlumat:
Ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri, Ələsgər Ələkbərov küçəsi 7
Telefon: (012) 539 71 26 (Lalə Hüseynova, elmi işlər üzrə prorektor)
Koordinatorlar: Cahangir Səlimxanov (AMK-nın Beynəlxalq Əlaqələr
Departamentinin rəhbəri)
Ayşən Aslanova ayshan82@mail.ru (AMK-nın Beynəlxalq Əlaqələr
Departamentinin əməkdaşı)

