
Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky 

Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky 

Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze 

ve spolupráci s 

Centrem ázerbájdžánských a kaspických studií při ÚBVA FF Univerzity Karlovy v Praze 

Meridian International School in Prague 

vyhlašují soutěž s názvem: 

“Co vím o Ázerbájdžánu?” 

 

Způsobilost 

Soutěže se mohou účastnit pouze občané České republiky následujících skupin: 

Studenti středních škol (14-18 let) 

Studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia českých vysokých škol (19-29 let) 

 

Požadavky 

Esej nesmí přesáhnout 2500 slov (8 normostran) a musí být podána v českém nebo anglickém 

jazyce (Arial 12) 

Termín podání 

Esej musí být podána do 15. května 2015 ve formátu pdf na e-mailovou adresu: 

gursoy@meridianedu.cz  (I. skupina středoškolských studentů)  

jana.gombarova@ff.cuni.cz (II. skupina vysokoškolských studentů)  

nebo efendi@azembassy.cz.   

Zároveň s esejí je třeba zaslat následující dokumenty: 

- Přihláška (v příloze) 

- Životopis  

- Kopie pasu a občanského průkazu 

 

Cena pro vítěze 

10 vítězů soutěže bude oceněno 7-10denním zájezdem do Ázerbájdžánu (v druhé polovině roku 

2015), v rámci něhož se zúčastní speciálního kulturního a vzdělávacího program. Vítězové 

budou vybráni komisí specialistů. 
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Při hodnocení bude brán zvláštní zřetel na užívání citací, odkazů, historických zdrojů a přesnost 

faktografie. 

Témata eseje: 

- Ázerbájdžán – místo, kde se setkává Východ se Západem 

- Dějiny a kultura Ázerbájdžánu 

- Umění Ázerbájdžánu 

- Hospodářský rozvoj soudobého Ázerbájdžánu 

- Strategie využití ropy a plynu v Ázerbájdžánu 

- Arménsko-Ázerbájdžánský konflitk o Náhorní Karabach. 

 

V rámci soutěže je možné, aby si studenti zvolili jakékoli jiné téma týkající se Ázerbájdžánu 

související s jejich zájmem a odborným zaměřením. 

 

Kontakt 

Pro více informací se obracejte na PhDr. Jana Gombárová, Ph.D.: 

GSM  +420 603 147 858 

jana.gombarova@ff.cuni.cz     

nebo 

Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze  

  tel.:+420 246 032 431 

        +420 246 032 427 

  fax:+420 246 032 423  

  e-mail: efendi@azembassy.cz 

  www.azembassy.cz 

Na Zátorce 783/17 

Praha 6, 160 00  

Česká republika                                         
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Ministry of Youth and Sports of the Republic of Azerbaijan 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 

Embassy of the Republic of Azerbaijan in Prague 

in partnership with 

Institute of Near Eastern and African Studies of Charles University in Prague 

Meridian International School in Prague 

announce an essay contest entitled 

"What do I know about Azerbaijan?" 

 

 

Eligibility 

 

Only citizens of Czech Republic are eligible to participate in this competition.  

The contest is open to the following age groups: 

- high school students (age 14-18) 

- undergraduate, graduate and PhD students currently enrolled at Czech universities (age 19-29) 

 

Requirements 

Essays must not exceed 2,500 words and must be submitted in English or Czech languages. All 

submissions must be in Arial 12 font. 

Essay submission  

The essays must be submitted until May 15, 2015 in PDF format via e-mail to: 

 gursoy@meridianedu.cz  (I high school group)  

jana.gombarova@ff.cuni.cz (II university students group)  

or  efendi@azembassy.cz.   

The following documents must be submitted with the essay: 

- Application Form (attached); 

- Curriculum Vitae (CV); 

- Passport and  ID card (copies) 
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Prize 

10 winners of the contest will be awarded with a journey to Azerbaijan (in the 2nd half of 2015) 

for 7-10 days to participate in a special cultural and educational program. The winners will be 

selected by the Group of Experts.  

In choosing the winners, a special attention will be paid to the scientific justification, an accurate 

list of references, historical sources and the accuracy of the data used by the contestants. 

 

Topics of the Essay Contest: 

- Azerbaijan: the place where East Meets West 

- History and culture of Azerbaijan  

- Art of Azerbaijan 

- Economic development of contemporary Azerbaijan 

- Oil and gas strategy of Azerbaijan 

- Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict.  

 

Within the context students are invited to choose any specific topic about Azerbaijan according 

to their interest and educational background. 

 

Contact 

For more information, please, contact PhDr. Jana Gombárová, Ph.D.: 

GSM  +420 603 147 958 

jana.gombarova@ff.cuni.cz     

 

or  

the Embassy of the Republic of Azerbaijan in Prague: 

  tel.:+420 246 032 431 

        +420 246 032 427 

  fax:+420 246 032 423  

 e-mail: efendi@azembassy.cz 

 www.azembassy.cz 

 

Na Zátorce 783/17 

Praha 6, 160 00  

Czech Republic                               
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“What do I know about Azerbaijan?” Essay Competition  

APPLICATION FORM  

 

 
I.  General information 

 

 
1. Name_________________________________________________ 

 
2. Surname______________________________________________ 

 

3. Date of birth (DD, MM, YY) __________________________________ 
 

4. Country ________________________________________________ 
 

5. Address______________________________________________ 
 

6. Tel __________________________________________________ 
 

7. Fax _________________________________________________ 
 

8. E-mail _______________________________________________ 
 
 

 
 

II. Other information 
 

 
9. Full name of educational institution or work place 

________________________________________________________ 
 
 

10. Address of educational institution or work place (tel, fax, e-mail) 
________________________________________________________ 
 
 

11. Name of essay___________________________________________ 
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