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“Naxçıvan tarixi” 3 cildlik kitabının 2016-cı il üçün 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatına  

təqdim olunması haqqında 

 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin milli-tarixi yaddaşın və böyük 

ənənələrin bərpa edilməsi və yenidən yaradılması istiqamətində müəyyən etdiyi 

strateji xətt müasir Azərbaycan elminin əsas vəzifələrini özündə əks etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdə yeni cəmiyyət 

quruculuğu yollarında inkişaf və müasirləşmə proseslərində elm faktoruna açdığı 

böyük meydan bir çox dəyərli elmi əsərlərin yaranmasına meydan açmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 

6 avqust 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Naxçıvan Bölməsində və Naxçıvan Dövlət Universitetində çalışan müəllimlər 

kollektivinin hazırladığı 3 cilddən ibarət “Naxçıvan tarixi” kitabı Azərbaycanın 

ayrılmaz üzvü tərkib hissəsi olan bu diyarın qədim tarixini, ayrı-ayrı 

mərhələlərdəki inkişaf səviyyəsini, ölkəmizə və dünyaya bəxş etdiyi görkəmli 

siyasi və ədəbi şəxsiyyətləri, müstəqillik uğrunda mübarizəsini və müasir inkişafını 

əks etdirən samballı monoqrafik tədqiqatdır. Kitabda Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi dövlət 

müstəqilliyinin təmin edilməsi, möhkəmləndirilməsi yollarındakı xidmətləri geniş 

şəkildə öz əksini tapmışdır. Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik, milli dövlətçilik 

düşüncəsinin daha da dərinləşdirilməsi baxımından da ”Naxçıvan tarixi” 

çoxcildliyi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 
 

1. Yüksək elmi mövzusu, aktuallığı, azərbaycançılıq baxımından əhəmiyyəti 

nəzərə alınaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan 

Bölməsinin və Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəlliflər kollektivinin 

hazırladığı 3 cildlik “Naxçıvan tarixi” monoqrafik tədqiqatı 2015-ci ilin 

ən mühüm elmi nəticəsi hesab edilsin. 
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2. “Naxçıvan tarixi” 3 cildlik kitabının müəlliflər kollektivi 2016-cı il üçün 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatına təqdim olunsun.   

3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Humanitar Elmlər Bölməsinə  

(akademik Teymur Kərimli) və İctimai Elmlər Bölməsinə (AMEA-nın 

müxbir üzvü Nərgiz Axundova) tapşırılsın ki, “Naxçıvan tarixi” 3 cildlik 

nəşrinin Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatına təqdim edilməsi 

üçün zəruri sənədləşdirmə məsələlərini həll etsin. 

4. Qərarın icrasına nəzarət Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

prezidenti, akademik Akif Əlizadəyə həvalə olunsun. 

 

 

 

 

 


