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və Müasir Azərbaycan Respublika elmi konfransının materialları, Mingəçevir, 2018, 7-8 may, səh.480-

482. 

      5.Normativ şəxsiyyət və gələcəyin tarixi “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir 
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