MÜSABİQƏ
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti- 100”
2018-ci il may ayının 28-də müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlətin – Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olur. Şərqdə ilk demokratik Respublika olan Azərbaycan
Cümhuriyyəti XX əsrin sonlarında yenidən istiqlaliyyətinə qovuşan müstəqil Azərbaycanın şərəfli tarixində
böyük mərhələnin başlanğıcını qoyub.
Bank Respublika və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası bununla əlaqədar universitet tələbələri arasında
məqalə müsabiqəsi elan edir.
Müsabiqəni təşkil etməkdə məqsəd - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əldə etdiyi uğurlar, Azərbaycanın
dövlətçilik və müstəqillik tarixində oynadığı müstəsna rol, həyata keçirilən böyük islahatlar və bu
Cümhuriyyətin gələcəkdəki müasir Azərbaycanın müstəqilliyinə, onun inkişafına təsirini müəyyən
etməkdir.
Müsabiqənin şərtləri:
a) müsabiqəyə qədər heç yerdə dərc edilməyən məqalələr qəbul edilir;
b) işlərin məzmununa dair əsas tələblər:
- tarixi faktlar və etibarlı mənbələrdən istifadə;
- plagiat elementlərinin olmaması;
- mövzunun əhatə olunması, fərdi yanaşma;
c) materiallar Azərbaycan və rus dillərində təqdim edilə bilər;
d) təqdim olunacaq məqalələr elektron formada 14 may 2018-ci il tarixədək
marketing@bankrespublika.az ünvanına göndərilməlidir;
e) məqalə ilə birlikdə iştirakçının özü haqqında aşağıdakı məlumatlar da göndərilməlidir:
-soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü
-təhsil aldığı ali məktəbin və ya elm müəssisəsinin adı;
-əlaqə telefonları.
f)hər iştirakçı müsabiqəyə yalnız bir yazı təqdim edə bilər;
g)məqalə 2000-8000 işarə həcmində olmalıdır, Times New Roman 14 şriftlə yazılmalıdır.

Mükafatlar:
I yer – 500 AZN
II yer – 300 AZN
III yer – 200 AZ
Ən yaxşı məqalələrin müəllifləri 2018-ci ilin may ayının 21-də açıqlanacaq

КОНКУРС
Азербайджанская Демократическая Республика – 100
28 мая 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Азербайджанской Демократической
Республики (АДР) – первого светского государства на востоке. Повторное восстановление своей
независимости первой демократической республикой на востоке в конце XX века, положило
начало нового этапа развития славной истории Азербайджана.
Банк Республика и Ассоциация Банков Азербайджана объявляют конкурс на лучшую статью в
честь юбилея среди студентов.
Целью проведения этого конкурса является определение влияния достижений Азербайджанской
Демократической Республики, ее исключительной роли в образовании государственности и
независимости, реализованных реформ на становление и развитие современной
Азербайджанской Республики.
Условия конкурса:
а) принимаются статьи, которые до конкурса нигде не публиковались
б) основные требования по работе:
- ссылка на исторические факты из достоверных источников
- отсутствие признаков плагиата
- охватить тему, индивидуальный подход (собственное видение)
в) материал можно предоставить как на азербайджанском, так и на русском языках
г) работы необходимо отправить в электронной форме до 14 мая 2018 года по адресу
marketing@bankrespublika.az
д) вместе со статьей участник должен предоставить о себе нижеследующие данные:
- имя, фамилия, отчество, дата рождения
- название вуза, где получает образование
- контактный номер телефона
е) каждый участник может предоставить только одну статью.
ж) объем статьи должен быть от 2000 до 8000 знаков, со шрифтом Times New Roman, размер 14.
Призовой фонд:
I место – 500 манат
II место – 300 манат
III место – 200 манат
Имена победителей будут объявлены 21 Мая 2018 года

