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Akademik Budaq Budaqovun
90 illik yubileyi haqqında
2018-ci ilin fevral ayında Azərbaycanın müasir coğrafiyasının geomorfologiya,
landşaftşünaslıq və toponimika sahəsi üzrə görkəmli alim, akademik Budaq Əbdüləli oğlu
Budaqovun anadan olmasının 90 ili tamam olur.
Akademik Budaq Əbdüləli oğlu Budaqov 23 fevral 1928-ci il Ermənistanın Zəngibasar
(indiki Masis) rayonunun Çobankərə kəndində anadan olmuşdur. O, 1951-ci ildə Azərbaycan
Pedaqoji İnstitutunu (indiki ADPU) bitirmişdir. O, 1955-ci ildə coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru,
1967-ci ildə coğrafiya üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsini, 1969-cu ildə isə professor elmi
adını almışdır. 1976-cı ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının (AEA) müxbir üzvü, 1989-cu
ildə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Akademik Budaq Budaqov əmək fəaliyyətinə 1955-ci ildə AEA Coğrafiya İnstitutunda
kiçik elmi işçi vəzifəsindən başlamış, baş elmi işçi, Landşaftşünaslıq şöbəsinin müdiri, elmi
işlər üzrə direktor müavini, 1988-ci ildən ömrünün sonunadək isə institutun direktoru
vəzifəsində işləmişdir.
Akademik Budaq Budaqov Azərbaycanda və ölkəmizin sərhədlərindən kənarda
tanınmış coğrafiyaçı alimdir. O, Azərbaycanın müasir coğrafiyasının geomorfologiya,
landşaftşünaslıq və toponimika elmi məktəblərinin banilərindən biridir. Onun elmi yaradıcılığı
Azərbaycan ərazisinin geomorfologiyasının, landşaftının, yeni tektonik hərəkətlərinin,
toponimikasının, ekologiyasının, dağıdıcı təbii proseslərin tədqiqinə, ətraf mühitin
qorunmasına, iri miqyaslı geomorfoloji xəritələrin tərtibinə, məktəb coğrafiyasının inkişafına
həsr olunmuşdur.
Akademik Budaq Budaqov 1000-dən çox əsərin, o cümlədən məqalə və
monoqrafiyaların müəllifidir. O, Azərbaycan elm tarixində ilk dəfə olaraq “Türk uluslarının yer
yaddaşı”, “Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti”, “Gürcüstanda olan
türk toponimlərinin izahlı lüğəti”, “Avrasiyanın türk toponimləri” kimi mühüm elmi əhəmiyyətə
malik kitablar çap etdirmişdir.
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tektonikası” adlı əsəri keçmiş SSRİ Coğrafiya Cəmiyyətinin N.M.Prjevalski adına Qızıl
medalına layiq görülmüşdür.
Onun rəhbərliyi ilə 50-yə qədər coğrafiya üzrə elmlər namizədi və doktorları
hazırlanmışdır.
Akademik Budaq Budaqov hazırki MDB Dövlətlərarsı Coğrafiya elminin fundamental
problemləri şurasının üzvü, Respublika Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
Rəyasət Heyətinin üzvü, Azərbaycan Milli Məclisi yanında Toponimika Komissiyasının sədri,
Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Prezidenti, Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri
olmuşdur. SSRİ-Hindistan, SSRİ-Bolqarıstan, SSRİ-Fransa elmi simpoziumlarının
təşkilatçılarından biri və Azərbaycan üzrə elmi rəhbəri olmuş, bir sıra xarici ölkələrdə keçirilən
beynəlxalq miqyaslı elmi konfranslarda iştirak və məruzələrlə çıxış etmişdir.
Akademik Budaq Budaqov Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmiş,
akademik Yusif Məmmədəliyev, akademik Həsən Əliyev, şair Məmməd Araz, mesenat Hacı
Zeynalabdin Tağıyev adına mükafatlar almışdır. Ümumdünya Sülh Federasiyasının “Planetdə
Sülh Naminə”, Dinlərarası və Millətlərarası Federasiya tərəfindən “Dünya Səfiri” adına,
“Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm Xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
AMEA-nın həqiqi üzvü, coğrafiyaçı alim, akademik Budaq Budaqovun coğrafiya
sahəsində xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:
1. AMEA-nın akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutuna (akademik Ramiz
Məmmədov) tapşırılsın:
1.1. Akademik Budaq Budaqovun anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar yubiley
iclası keçirilsin;
1.2. AMEA-nın akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu ilə Bakı Dövlət
Universiteti və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix və Coğrafiya
fakültələrinin tələbə-müəllim heyəti ilə görüş təşkil edilsin.
2. AMEA
Rəyasət
Heyəti
aparatının
İctimaiyyətlə
əlaqələr
və
elmin
populyarlaşdırılması idarəsinə (Zülfüqar Fərzəliyev) tapşırılısın ki, akademik Budaq
Budaqovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş materialların mətbuatda
işıqlandırılması təmin edilsin.
3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsinin akademik-katibi,
akademik Fəxrəddin Qədirova həvalə edilsin.

