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III Beynəlxalq  Elm Festivalının  

keçirilməsi haqqında 

 

Son illər AMEA-da həyata keçirilən islahatların mühüm istiqamətlərindən birini elmi bilik 

və yeniliklərin populyarlaşdırılması, gənc nəsildə elmi biliklərə maraq və həvəsin 

formalaşdırılması istiqamətindəki tədbirlər təşkil edir. Bu istiqamətdə  görülən  işlərin  davamı  

olaraq 2014 və 2016-cı illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı, 

YUNESKO-nun himayəsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 

Fondu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  yanında Bilik Fondu, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, Azərbaycan Respublikasının Təhsil, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

nazirliklərinin, Moskva Dövlət Universitetinin, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin və 

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin təşkilati dəstəyi ilə ölkəmizin paytaxtında, eləcə də 

regionlarda  Elm Festivalları  keçirilmişdir. Yeni elmi texnologiya və innovasiyaların nümayiş 

etdirilməsi, elmin populyarlaşdırılması və cəmiyyətdə elmə olan marağın artırılması, həmçinin 

elm-təhsil istehsalat arasında əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə keçirilmiş bu festivalda 

respublikamızın dövlət, biznes və vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının nümayəndələri, ali və orta 

təhsil müəssisələrinin çoxsaylı tələbə və şagirdləri, həmçinin digər vətəndaşlar iştirak 

etmişlər. Xarici qonaqların da iştirak etdiyi festivalda bir sıra sərgi, mühazirə və elmi 

səyahətlər, maraqlı şou və digər əyləncəli tədbirlər uğurla nümayiş etdirilmiş və bu tədbir  elm 

və təhsil ictimaiyyəti tərəfindən yüksək maraqla qarşılanmışdır.  

Elmin populyarlaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin daha geniş 

miqyasda gerçəkləşdirilməsi zərurətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının  Rəyasət Heyəti  QƏRARA ALIR: 
 

1. 09-30 oktyabr  2018-ci il tarixlərində AMEA-nın təşkilatçılığı ilə növbəti Beynəlxalq  

Elm Festivalı keçirilsin. 

2. AMEA-nın Alimlər Evinə (tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nuridə Quliyeva) tapşırılsın ki, 
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Beynəlxalq Elm Festivalının təşkilindən irəli gələn məsələlərin həllini təmin etsin. 

3. AMEA-nın İşlər idarəsinə (siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru Fətəli Abdullayev) və 

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsinə 

(texnika üzrə fəlsəfə doktoru İlqar Quliyev) tapşırılsın ki, Beynəlxalq Elm Festivalının 

keçirilməsi ilə bağlı texniki,  təşkilati və maliyyə məsələlərinin həllini təmin etsinlər. 

4. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyevə 

həvalə edilsin. 

 

 

 

 


