ХАБАРЛАНДЫРЫЎ

Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясының Қарақалпақстан Бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты тәрепинен 2020 жыл 15май күни Қарақалпақстан тарийх илиминде елеўли из қалдырған, Қарақалпақстанға
мийнети сиңген мәденият хызметкери, Қарақалпақстанға мийнети сиңген илим
ғайраткери, тарийх илимлериниң кандидаты, профессор Шерип Бабашевтың 90
жыллық юбилей сәнесине бағышланған «Қарақалпақстан тарийхы илиминиң
пидайысы» атамасында Республикалық илимий-әмелий конференция
өткерилетуғынлығын хабарлайды (ӨзР ИАҚБ ҚГИИИИ Илимий Кеңесиниң қарары
менен. 2019-жыл 4-ноябрдеги 11-санлы протокол).
Жоқары оқыў орынлары, илимий изертлеў институтлары ҳәм де басқа да
тийисли
тараў
мәкемелериниң
профессор-оқытыўшылары,
алымлары,
докторантлары, студентлери ҳәм магистрантларын мирәт етемиз.
Конференцияның мақсет ҳәм ўазыйпалары:
- Тарийхый раўажланыў барысында Ш.Бабашевтың Қарақалпақстан тарийхы
илиминде тутқан орнын терең анализлеў;
- Ш.Бабашевтың совет тоталитар дүзими дәўириндеги сиясий репрессиялар
ҳәм Қарақалпақстанға депортация етилген халықлар тарийхына байланыслы илимий
мийнетлериниң әҳмийетин көрсетиў;
- Ш.Бабашевтың жәмийетлик искерлиги ҳәм педагогикалық тараўда алып
барған жемисли мийнетлерин үйрениў;
- Ш.Бабашевтың жәмийетлик, илимий пидәкерлигин ғалаба хабар
қуралларында ҳәм билимлендириў мекемелеринде кеңнен үгит нәсиятлаў;
- Конференция материалларын таярлап, баспадан шығарыў.
Мәселелер шеңбери:
- Қарақалпақ тарийх илиминиң раўажланыўына Ш.Бабашевтың тәсири;
- Ш.Бабашевтың илимий дөретиўшилик мийрасы;
- Ш.Бабашевтың илимий жумысларында репрессия мәселеси;
- Жоқары оқыў орынларында Ш.Бабашевтың Қарақалпақстан тарийхы
илиминдеги ролин үйрениў мәселелери.
Конференцияда аўызша баянат ҳәм стенд көринислеринде қатнасыў мүмкин.
Баянатлар актуал илимий-изертлеў жумысларының нәтийжелерин өз ишинде
қамтыған ямаса зәрүр әмелий әҳмийетке ийе болыўы керек.
Конференцияда баянатлар алып барылатуғын тиллер: қарақалпақ, өзбек,
рус, инглиз.
Конференция материаллары топламын баспадан шығарыў режелестирилген.
Тезислер көлеми 4 беттен аспаўы керек. Бир автордан бир баянат, соавторлықта –
еки баянатқа шекем қабыл етиледи. Баянат тексти А4 форматтағы ақ қағазға
түсирилиўи керек. Қағаз бетиниң параметрлери: жоқары/төмени - 2,5 см, шеп тәрепи
– 3,0 см, оң тәрепи – 1,5 см, интервал – 1,5. Баянат текстлери Word редакторында,
Тimes New Roman шрифти менен, 14 кегльде таярланылыўы керек. Баянат
текстиниң атамасы үлкен ҳәриплер менен, қағаз бетиниң жоқарғы орайына
жазылады. Кейинги қатарда автордың фамилиясы ҳәм инициалы көрсетилиўи
тийис.

Конференция материалларын баспадан шығарыў ушын төленетуғын
төлем: 30000 сум.
Конференцияға материаллар conference_babashev@mail.ru адреси бойынша
электрон көринисте қабыл етиледи.
Конференция материалларын қабыл етиў мүдети: 1 апрель 2020 ж.
Жоқарыда көрсетилген талаплар сақланылмаған халда таярланған ҳәм
белгиленген мүдеттен кешиктирилген материаллар қабыл етилмейди.
Конференцияда қатнасыў бойынша сораўлар төмендеги адрес арқалы қабыл
етиледи:
230100. Қарақалпақстан Республикасы, Нөкис қаласы, Амир Темур көшеси,
179-а жай. Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясының Қарақалпақстан
Бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты.
тел. +(99861) 222-85-47; 222-93-31
Факс: +(99861) 222-93-31
E-mail: conference_babashev@mail.ru

