
Elm zirvələrinə aparan 80 illik yol
AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun 80 illiyi münasibətilə elmi sessiya

 � Noyabrın 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) 
Geologiya və Geofizika İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi 
sessiya işinə başlayıb.

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Fəxri 
xiyabana gələrək, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin məzarını ziyarət edib, abidəsi 
önünə əklil və gül dəstələri qoyublar.

AMEA-nın əsas binasında təşkil 
olunan tədbirdə görkəmli dövlət və elm 
xadimləri, ictimai və beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri, xarici ölkələrdən gəlmiş 
qonaqlar, müxtəlif dövlət qurumlarının və 
ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, AMEA-
nın həqiqi və müxbir üzvləri, institut və 
təşkilatlarının direktorları iştirak ediblər.

Tədbirdə AMEA-nın prezidenti, Ge-
ologiya və Geofizika İnstitutunun direk-
toru, akademik Akif Əlizadə institutun 
80 ildə şərəfli yol keçdiyini, ölkəmizdə 
geologiya elminin inkişafında mühüm rola 
malik olduğunu söyləyib. Bildirib ki, bu 
elmi müəssisə uzun illər ərzində geoloji 
elmlərin inkişafına, respublika ərazisinin 
geoloji quruluşunun, geodinamik şəraitinin, 
palçıq vulkanizminin və geoloji proseslərin 
riyazi modellərinin öyrənilməsi sahəsində 
fundamental və tətbiqi məsələlərin 
həllinə, həmçinin Azərbaycanın mine-
ral-xammal bazasının yaradılması və 
möhkəmləndirilməsinə, neft strategiyasının 
həyata keçirilməsinə böyük töhfələr verib.

Akademik Akif Əlizadə institutun 
alimlərinin elmi nailiyyətlərinin hər zaman 
dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini 
deyib. Bu günlərdə Prezident İlham Əliyevin 
müvafiq sərəncamına əsasən Geologiya və 
Geofizika İnstitutunun bir qrup əməkdaşının 
fəxri adlara layiq görüldüyünü, orden 
və medallarla təltif edildiyini xatırladan 
AMEA-nın rəhbəri bu sənədin elmimizə 
göstərilən diqqət və qayğıya daha bir 
nümunə olduğunu vurğulayıb.

AMEA-nın prezidenti institut 
əməkdaşlarının gələcəkdə də elmi 
tədqiqatlarda yeni geofiziki üsullar və 
müasir texnologiyalar tətbiq edərək yeni 
neft-qaz yataqlarının və faydalı qazıntıların 
axtarışı, kosmik texnologiyalar bazasında 

geoloji təhlükəli proseslərin öyrənilməsi ilə 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına töhfə 
verəcəklərinə əminliyini bildirib, yubiley 
münasibətilə institutun kollektivini təbrik 
edib.

Sonra Geologiya və Geofizika İnsti-
tutu direktorunun elmi işlər üzrə müavini, 
AMEA-nın müxbir üzvü Dadaş Hüseynov 
“Elm zirvələrinə aparan 80 illik yol” möv-
zusunda məruzə ilə çıxış edib.

Alim Geologiya və Geofizika İnsti-
tutunun yaranma tarixinin 1923-cü ildə 
Azərbaycanın öyrənilməsi və tədqiqi 
cəmiyyətinın yaradılması ilə başlandığı-
nı bildirib: “1932-ci ildə bu cəmiyyətin 
bazasına əsaslanaraq Azərbaycanın təbii 
sərvətlərinin öyrənilməsi məqsədi ilə 
SSRİ Elmlər Akademiyasının Zaqafqaziya 
filialının Azərbaycan bölməsi (AzFAN) 
yaradılıb. 1935-ci ildə AzFAN-ın bazasında 
geologiya da daxil olmaqla bir sıra elmi 
istiqamətləri əhatə edən sektorlardan ibarət 
SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan 
filialı təsis edilib. 1938-ci ildə Azərbaycanın 
görkəmli alimləri – Ş.Əzizbəyov, M.Qaşqay, 
Ə.Yaqubovun təklifi və SSRİ Elmlər Aka-
demiyasının Rəyasət Heyətinin dəstəyi ilə 
geologiya sektoru bazasında müstəqil elmi-
tədqiqat idarəsi olan Geologiya İnstitutu 
yaradılıb. 2014-cü ildə isə bu müəssisənin 
adı dəyişdirilərək Geologiya və Geofizika 
İnstitutu adlandırılıb”.

Geologiya sahəsindəki elmi 
məktəblərdən danışan D.Hüseynov bildirib 
ki, ölkəmizdə 1927-ci ildən əsası qoyulan 
paleontologiya-stratiqrafiya tədqiqatları ins-
titutunda 1950-ci ildə akademik M.Əliyevin 
rəhbərliyi ilə paleontologiya və stratiqrafiya 
şöbəsi açıldıqdan sonra sürətlə inkişaf edib. 
Bu şöbənin tərkibində sonralar mezozoy, 
kaynozoy, paleozoy, mikrofauna və biogeo-
kimya laboratoriyaları təşkil olunub.

Alim bildirib ki, Geologiya və Ge-
ofizika İnstitutunda yaranan böyük elmi 
istiqamətlərdən biri də geofizika məktəbidir. 

Seysmologiya və geodinamika, qravi-
metriya, radiometriya, maqnitometriya, 
geotermiya və süxurların fiziki xassələrinin 
öyrənilməsi istiqamətində bir çox mühüm 
nəticələr əldə edilib. Hazırda Geologiya və 
Geofizika İnstitutu bir çox fundamental və 
tətbiqi xarakterli tədqiqatları həyata keçirən 
iri beynəlxalq elmi mərkəzdir. Burada neft 
geologiyası, palçıq vulkanizmi, paleontolo-
giya və stratiqrafiya, litologiya, geofizika, 
geotektonika və geodinamika, neft və qaz 
yataqlarının işlənilməsi sahəsində elmi 
məktəblər yaranıb. Elmi nailiyyətlərin 
və təcrübənin nəsildən-nəslə ötürülməsi 
nəticəsində geologiya və geofizika, neft ya-
taqlarının istismarı və işlənilməsi sahəsində 
yaranmış fundamental və tətbiqi araşdırma-
lar aparan məktəblər qorunub saxlanılıb.

Tədbirdə SOCAR-ın birinci vitse-
prezidenti, akademik Xoşbəxt Yusifzadə, 
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Univer-
sitetinin rektoru, professor Mustafa Babanlı, 
Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının 
(MEA) baş elmi katibinin birinci müavini, 
Ukrayna MEA-nın müxbir üzvü Vladimir 
Yemelyanov, AMEA-nın vitse-prezidenti, 
akademik Dilqəm Tağıyev, Rusiya Elmlər 
Akademiyasının Geologiya İnstitutunun 
direktor müavini, geologiya-mineralogiya 
elmləri doktoru Vasili Lavruşin, Bakı Dövlət 
Universitetinin faydalı qazıntılar kafedra-
sının müdiri, akademik Vasif Babazadə, 
geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, 
professor Hikmət Mahmudov və digər 
çıxış edənlər institutun yaranma tarixindən, 
fəaliyyət istiqamətindən, burada həyata 
keçirilən layihə və tədqiqatlardan, uğurlu 
nəticələrdən danışıb, qurumun geologiya 
elminə böyük töhfə verdiyini bildiriblər. 
Çıxış edənlər elmi müəssisənin kollektivinə 
uğurlar arzulayıblar.

Sonra Geologiya və Geofizika İnstitutu-
nun 80 illik yubileyinə həsr olunan sənədli 
film nümayiş edilib.

Elmi sessiya işini noyabrın 16-da 
Geologiya və Geofizika İnstitutunda 
elmi məruzələrin dinlənilməsi ilə davam 
etdirəcək.

AZƏRTAC

UNEC-də Türkiyə universitetləri ilə əməkdaşlığa 
həsr olunan beynəlxalq konfrans

 � Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 
“UNEC və Türkiyə Universitetlərinin əməkdaşlıq 
istiqamətləri: mövcud vəziyyət və perspektivlər” 
mövzusuna həsr olunan beynəlxalq konfrans 
keçirilib. 

UNEC-in təşkilatçılığı və 
Türk Dünyası Araşdırmalar 
Vəqfınin (TDAV) dəstəyi ilə 
keçirilən konfransda universi-
tetin rəhbərliyi və professor-
müəllim heyəti ilə yanaşı, 
Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfiri Erkan Özoral, Türkiyənin 
gənclər və idman naziri Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, 
Türk Dünyası Araşdırmalar 
Vəqfinin rəhbəri Közhan 
Yazgan, Türkiyə–Azərbaycan 
Parlamentlərlararası Dostluq 
Qrupunun rəhbəri, AKP millət 
vəkili Şamil Ayrım, İstanbul 
Universitetinin rektoru, profes-
sor Mahmut Ak və digər nüfuzlu 
qonaqlar iştirak ediblər. 

UNEC-in rektoru, professor 
Ədalət Muradov Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetində 
Türkiyə türkcəsində tədrisi 
türkçülüyə verilən önəm 
və dəyərin ən böyük 
göstəricilərindən biri adlandırıb. 
Türk dilində tədrisin TDAV-
nin mərhum rəhbəri, professor 
Turan Yazganın təşəbbüsü ilə 
yaradıldığına diqqət çəkən 
rektor Türk dünyası iqtisa-
diyyat fakültəsinin (TUDİ-
FAK) hədəflərindən söz açıb: 
“Hədəfimiz TUDİFAK-ın türk 
dünyasına və dünya miqyasın-
da keyfiyyət tələblərinə cavab 

verə biləcək təhsil məkanına 
çevrilməsidir. Son hədəf isə 
fakültə bazasında yeni universi-
tet yaradılması və türk dünyası 
gənclərinin həmin universitetdə 
təhsil almasına şərait yaratmaq-
dır”.

Fakültədə bu ildən yeni 
ixtisasların açıldığını bildirən 
rektor qəbulda ötən dövrlərlə 
müqayisədə yüksək bal toplayan 
abituriyentlərin sayının artı-
dığını qeyd edib. Ə.Muradov 
TUDİFAK-da təhsilin 
keyfiyyətinin və cəlbediciliyinin 
artırılması üçün Türkiyə 
universitetləri ilə ikili diplom 
proqramlarının reallaşdırılması-
nın vacibliyini vurğulayıb.

UNEC-in Türkiyənin nüfuz-
lu universitetləri ilə əməkdaşlıq 
etdiyindən söz açan rektor birgə 
dərsliklərin hazırlanması və elmi 
məqalələrin tanınmış dərgilərdə 
dərc olunmasının hər iki ölkənin 
təhsilinin keyfiyyətinin artırıl-
masında mühüm rol oynayaca-
ğını bildirib. 

Konfransda çıxış edən Er-
kan Özoral Türkiyə–Azərbaycan 
münasibətlərindən söz açıb. 
Hazırda Azərbaycanın dünya 
arenasında öz layiqli yerini 
tutduğunu bildirən səfir hər iki 
ölkənin qardaşlıq və dostluq 
münasibətləri ilə yanaşı, bütün 

sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq 
etdiyini bildirib. Türkiyədə 
təhsil alan azərbaycanlıların 
sayının ildən-ilə artdığına diqqət 
çəkən səfir, bu istiqamətdə 
universitetlərin əməkdaşlığının 
mühüm rol oynadığını vurğu-
layıb. 

Dost və qardaş ölkədə 
olmaqdan məmnunluğunu 
ifadə edən Mehmed Muhar-
rem Kasapoğlu Türkiyənin 
bütün sahələrdə Azərbaycanı 
dəstəklədiyini bildirib. Bu 
münasibətlərin təməlinin 
tarixi köklərlə bağlı olduğunu 
söyləyən  M.Kasapoğlu, ümum-
milli lider Heydər Əliyevin bu 
istiqamətdə əvəzsiz rol oyna-
dığını diqqətə çatdırıb. Nazir 
Azərbaycanın uğurlu hərtərəfli 
inkişafını qürurla izlədiyini xü-
susi vurğulayaraq, hər iki dövlət 
arasında imzalanan mühüm 
iqtisadi layihələrdən söz açıb.

 Millət vəkili Şamil Ayrım 

professor Turan Yazğanın 
elm və təhsil sahəsindəki 
xidmətlərindən bəhs edib. 

İstanbul Universitetinin 
rektoru, professor Mahmud Ak 
da mərhum professor Turan Yaz-
ğanın həyat və fəaliyyətindən 
bəhs edib. Onun Türk dünyasın-
da, o cümlədən Azərbaycanda 
təhsilin inkişafına böyük önəm 
verdiyinə diqqət çəkərək, bu 
siyasətin əsas məqsədinin türk 
millətlərini birləşdirmək olduğu-
nu bildirib.

Konfransda Atatürk Liseyi-
nin şagirdlərinin ifasında şeirlər 
səsləndirilib.

Beynəlxalq konf-
rans “UNEC və Türkiyə 
Universitetlərində akademik 
fəaliyyətin keyfiyyətinin artırıl-
ması istiqamətində əməkdaşlıq 
istiqamətləri” mövzusunda 
panel müzakirələrlə davam edib. 

“Xalq qəzeti”

Türkiyədə təhsil alan  
azərbaycanlı məzunların görüşü

 � Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin, 
Xaricdəki Türklər və Əqrəba İcmaları İdarəsinin 
təşkilatçılığı ilə qardaş ölkədə təhsil alan azərbaycanlı 
məzunların görüşü keçirilib.

Tədbirdə Milli Məclisin 
deputatları, Azərbaycanın 
müxtəlif ali məktəblərinin 
rektorları, azərbaycanlı və 
türkiyəli iş adamları, müxtəlif 
illərdə Türkiyədə təhsil almış və 
məzun olmuş şəxslər, QHT-lərin 
təmsilçiləri iştirak ediblər.

Şəhidlərin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edildikdən 
sonra Azərbaycanın və 
Türkiyənin dövlət himnləri 
səsləndirilib. Sonra Türkiyənin 
Xaricdəki Türklər və Əqrəba 
İcmaları İdarəsi tərəfindən 
hazırlanan videoçarx nümayiş 
olunub.

İdarənin sədri Abdulla Eren 
tədbirdə çıxış edərək bildirib 
ki, qurumun fəaliyyətinin əsas 
məqsədi Türkiyənin ali təhsil 
müəssisələrindən məzun olmuş 
gənclər, o cümlədən Azərbaycan 
vətəndaşları arasında 
əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. 
Türkiyə universitetlərinin 
azərbaycanlı məzunları 
cəmiyyətin həyatında fəal iştirak 
edərək Azərbaycanın inkişa-
fına töhfə verməyə çalışırlar. 
Türkiyənin Xaricdəki Türklər 
və Əqrəba İcmaları İdarəsi də 
bu məsələdə məzunlara dəstək 
olmağa çalışır.

Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti yanında 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurasının 
sədri, Milli Məclisin deputatı 
Azay Quliyev vurğulayıb ki, 
ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev azərbaycanlı gənclərin 
dünyanın qabaqcıl ölkələrində, 
o cümlədən qardaş Türkiyədə 
ali təhsil almalarına xüsusi 
önəm verirdi. Hazırda Prezident 
İlham Əliyev bu siyasəti uğurla 
davam etdirir. Məhz Azərbaycan 
Prezidentinin bu diqqət və 
qayğısının nəticəsidir ki, 
gənclərimizin xarici ölkələrdə 
təhsil almaları ilə bağlı mühüm 
Dövlət proqramları qəbul edilir 
və uğurla reallaşdırılır. Türkiyə 
universitetlərindən məzun olmuş 

minlərlə gənc bu gün Prezi-
dent İlham Əliyevin ətrafında 
sıx birləşərək dövlətimizin 
başçısının yürütdüyü siyasəti 
dəstəkləyir. Bu gün hər birimiz 

torpaqlarımızı işğaldan azad 
etmək üçün Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin 
əmrini gözləyirik. İnanırıq ki, 
torpaqlarımız tezliklə işğaldan 
azad ediləcək və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü təmin olunacaq.

Şura sədri bildirib ki, 
1992–1993-cü tədris ilindən 
başlayaraq, həyata keçirilən 
“Böyük tələbə layihəsi” 
türkdilli xalqlar, o cümlədən 
Azərbaycan ilə Türkiyə ara-
sında əlaqələrin güclənməsinə 
mühüm töhfə verib. Türkiyənin 
ölkəmizdəki səfiri Erkan Özoral 
ölkəsinin qardaş Azərbaycana 
müstəqilliyinin bərpasından 
sonra müxtəlif sahələrdə fəal 
dəstək göstərdiyini bildirib. 
Diplomat bu dövrdə on minlərlə 

azərbaycanlı gəncin Türkiyənin 
müxtəlif ali məktəblərində 
təhsil alması üçün hər cür 
şəraitin yaradıldığını vurğula-
yıb. Bildirib ki, bu gün 125 min 
gənc Türkiyə universitetlərinin 
məzunlarıdır. Türkiyədə təhsil 
almış gənclər xalqlarımız və 
ölkələrimiz arasında dostluq 
və qardaşlıq münasibətlərinin 
möhkəmləndirilməsinə mühüm 
töhfə verirlər.

Türkiyənin gənclər və 
idman naziri Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu Mustafa Kamal 
Atatürkün “Azərbaycanın 
sevinci sevincimiz, kədəri 
kədərimizdir” və Heydər 
Əliyevin “Azərbaycan və 
Türkiyə bir millət, iki dövlətdir” 
kəlamlarını məmnunluqla xa-
tırladaraq, ölkələrimiz arasında 
qarşılıqlı etimada əsaslanan 
qədim dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərinin ildən-ilə inki-
şaf etdiyini bildirib. O deyib ki, 
bu münasibətlər bundan sonra 
da inkişaf edəcək. Bu əlaqələr 
Azərbaycanın və Türkiyənin re-
gionda və dünyada böyük gücə 
çevrilməsinə səbəb olacaq. Bu 
işdə gənclərin böyük rol oyna-
dığını deyən nazir əməkdaşlığın 
siyasi, iqtisadi və hərbi sahədə 
uğurla həyata keçirildiyini 
diqqətə çatdırıb.

Çıxışlardan sonra 
azərbaycanlı gənclərin Türkiyədə 
təhsil almalarına dair videoçarx 
nümayiş olunub.

Sonda yüksək fəallıqları ilə 
seçilən məzunların bir qrupuna 
mükafatlar təqdim edilib.

AZƏRTAC

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun 85 illiyi qeyd olunub

 � Noyabrın 15-də Mərkəzi Elmi Kitabxanada AMEA Nizami Gəncəvi 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley 
mərasimi keçirilib.

Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti Administrasiyasının humanitar siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, 
Milli Məclisin deputatları, tanınmış elm, 
ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri, xarici 
ölkələrdən gəlmiş qonaqlar iştirak ediblər.

İştirakçılar əvvəlcə foyedə Ədəbiyyat 
İnstitutunun alimləri tərəfindən nəşr edilmiş 
kitablarla tanış olublar.

Mərasimi açan AMEA-nın prezidenti, 
akademik Akif Əlizadə Ədəbiyyat İnsti-
tutunun 85 ildə keçdiyi şərəfli yola nəzər 
salıb, görkəmli alimlərin Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslıq elminə töhfələrindən, 
instituta rəhbərlik etmiş elm xadimlərindən 
söhbət açıb. Bildirib ki, Ədəbiyyat İnstitutu 
AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin 
aparıcı elmi-tədqiqat müəssisələrindən biridir. 
Bu institut ədəbiyyatın müxtəlif sahələrində 
elmi potensialın yaradılmasında mühüm rol 
oynayıb.

Akademik Akif Əlizadə zamanın 
tələbləri və ədəbiyyatın əsas vəzifələri haq-
qında danışaraq, bu istiqamətdə Ədəbiyyat 
İnstitutunun əməkdaşlarının da üzərinə böyük 
məsuliyyət düşdüyünü vurğulayıb, onlara 
fəaliyyətlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıb. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın 
elm adamlarına diqqət və qayğısını xatırladan 
Akif Əlizadə hazırda bu istiqamətdə işlərin 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirildiyini bildirib.

Sonra çıxış edən AMEA-nın vitse-pre-
zidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, 
akademik İsa Həbibbəyli rəhbərlik etdiyi 
qurumun ölkəmizin elm tarixində müstəsna 
xidmətləri olduğunu vurğulayıb. Bildirib 
ki, institut 1933-cü ilin martından SSRİ EA 

Zaqafqaziya filialı Azərbaycan şöbəsinin 
bazasında Ədəbiyyat sektoru kimi fəaliyyət 
göstərib. 1935-ci ildə həmin sektorun 
bazasında Dil və Ədəbiyyat İnstitutu təşkil 
olunub. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiya-
sı 1945-ci ildə yaradılanda Dil və Ədəbiyyat 
İnstitutu İctimai Elmlər Bölməsinin 
tərkibində fəaliyyətini davam etdirib,  
1969-cu ildən isə müstəqil Ədəbiyyat İnstitu-
tuna çevrilib.

Akademik İsa Həbibbəyli qeyd edib 
ki, ədəbiyyatşünaslıq elmi müstəqillik 
dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai 
fikrinin inkişafına xidmət etmək vəzifələrini 
məsuliyyətlə yerinə yetirir. Azərbaycançılıq 
ideyasının formalaşması və inkişafında milli 
ədəbiyyatla yanaşı, ədəbiyyatşünaslığın 
da özünəməxsus xidmətlərini önə çəkən 
alim azərbaycanşünaslıq elmləri sistemində 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının xüsusi 
çəkiyə malik olduğunu qeyd edib.

AMEA-nın vitse-prezidenti bildirib 
ki, institut ötən 85 il ərzində Azərbaycanda 
filologiya elminin mərkəzinə çevrilib, milli-
mənəvi mədəniyyətin, folklorun, klassik 
və müasir ədəbiyyatın, xarici ədəbiyyatın 
öyrənilməsi ilə ardıcıl məşğul olub, onun 
tədqiqi, nəşri və təbliği sahəsində genişmiq-
yaslı tarixi işlər görüb.

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmi-
nin bir neçə nəsli Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunda formalaşaraq inkişaf 
edib. Bu gün tanınmış ədəbiyyatşünas alimlər 
institutda elmi fəaliyyətlərini uğurla davam 
etdirirlər.

İsa Həbibbəyli daha sonra bildirib ki, 
müstəqillik dövründə institutun fəaliyyətinin 
yeni mərhələsi başlanıb. Azərbaycançılıq 

ideyasının, milli maraqların ön mövqeyə 
çəkilməsi, dünyanın əsas elmi mərkəzləri ilə 
əlaqələrin genişləndirilməsi, fundamental 
tədqiqatlar Ədəbiyyat İnstitutunun müasir 
mərhələsinin əsas istiqamətlərini müəyyən 
edir. Hazırda bütövlükdə Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasında olduğu kimi, Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu da yeni 
islahatlar dövrünü yaşayır. Burada aparılan 
yeniləşmə və dəyişikliklər müstəqillik dövrü 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin 
daha dərindən və əsaslı şəkildə, ölkənin 
milli maraqlarına və dünya elmi-ədəbi 
mühitində gedən proseslərlə əlaqəli şəkildə 
öyrənilməsinə geniş şərait yaradır.

Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi-
nin sədri, Xalq yazıçısı Anar, Xalq şairi Sa-
bir Rüstəmxanlı, Ədəbiyyat İnstitutunun baş 
elmi işçisi, Əməkdar elm xadimi, professor 
Qəzənfər Paşayev, Rusiya EA Maksim 

Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutu-
nun direktoru, professor Vadim Polonski, 
Tatarıstan EA-nın vitse-prezidenti, akade-
mik Daniya Zaqidullina, Belarus EA Yanka 
Kupala adına Ədəbiyyatşünaslıq İnstitutu-
nun direktoru, professor İvan Saverçenko, 
Şota Rustaveli adına Gürcü Ədəbiyyatı 
İnstitutunun direktoru, professor İrma 
Ratiani, Bolqarıstan EA Ədəbiyyat İnstitu-
tunun direktoru Yelka Traykova, Özbəkistan 
EA-nın həqiqi üzvi Naim Kərimov, Monqo-
lustan EA Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru 
Bilquudei Qaadamba, Rostov İdarəetmə, 
Biznes və Hüquq İnstitutunun rektoru, 
professor İmran Əkbərov, Tatarıstan EA Dil 
və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, müxbir 
üzv Kim Minnullin, Qazaxıstan Muxtar Au-
ezov adına Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutu-
nun direktor müavini Almira Kaliyeva, Qır-
ğızıstan EA Çingiz Aytmatov adına Qırğız 
Dil və Ədəbiyyatı İnstitutunun aparıcı elmi 
işçisi, dosent Nurzina İysayeva və digərləri 
çıxış edərək 85 illik yubiley münasibətilə 
institut kollektivinə təbriklərini çatdırıb-
lar. Xarici qonaqlar, həmçinin Ədəbiyyat 
İnstitutu ilə əməkdaşlığın perspektivlərindən 
danışıblar.

Yubiley toplantısında Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin sərəncamına əsasən, 
Ədəbiyyat İnstitutunun fəxri ad və medallarla 
təltif olunmuş əməkdaşlarına mükafatlar 
təqdim edilib. Həmçinin Rusiya Elmlər 
Akademiyasının Maksim Qorki adına Dünya 
Ədəbiyyatı İnstitutunun direktoru, professor 
Vadim Polonskiyə və Şota Rustaveli adına 
Gürcü Ədəbiyyatı İnstitutunun direktoru, pro-
fessor İrma Ratianiyə Ədəbiyyat İnstitutunun 
fəxri doktoru adı verilib.

Mərasimdə Ədəbiyyat İnstitutunun 85 
illik yubileyinə həsr olunmuş sənədli film 
nümayiş olunub.
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