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Bakı şəhəri          27 iyun 2019-cu il 

AMEA-nın 75 illik yubileyi haqqında 

 

2020-ci ilin mart ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaradılmasının 75 ili 

tamam olur. XX əsrin birinci yarısında AMEA-nın təsis edilməsi Azərbaycan xalqının elmi və 

ictimai fikir tarixində mühüm hadisə olmuş, ölkəmizin sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi 

inkişafında  əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

AMEA 75 illik tarixi ərzində zəngin elmi ənənələri olan Azərbaycan xalqının intellektual 

potensialının formalaşdırılmasında, elmin müasir zamanın  tələblərindən irəli gələn strateji 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində, fundamental və tətbiqi elm sahələrinin inkişafında, 

respublikada peşəkar elmi kadrlar nəslinin yetişdirilməsində müstəsna rol oynamışdır. 

Akademiyanın fəaliyyət müddəti ərzində əldə etdiyi uğurlar, mühüm elmi nəticələr, 

onların istehsalata tətbiqi ilə əldə edilən sosial-iqtisadi nailiyyətlər, müxtəlif elm sahələrində 

milli elmi məktəblərin yaranması və s. xalqımızın dinamik sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi  

inkişafının əsas göstəriciləridir. 

Ötən əsrin ikinci yarısında, xüsusilə də Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikaya 

rəhbərlik etdiyi illərdə Akademiyada xeyli nailiyyətlərin əldə edilməsinə baxmayaraq, 90-cı 

illərin əvvəllərində ictimai-siyasi həyatda yaranan böhran elmi fəaliyyət  sahəsinə də təsirsiz 

ötüşməmişdir. Lakin Ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycanda rəhbərliyə 

qayıdışı nəticəsində   Akademiya da tamamilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bütün digər sahələrdə olduğu 

kimi, elmi fəaliyyət sahəsində də Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasətini  davam 

etdirməsinin nəticəsidir ki, hazırda Akademiyanın fəaliyyət dairəsi xeyli genişləndirilmiş, 

səlahiyyətləri artırılmış, Azərbaycanda elmi-texniki potensialı qorumaq və inkişaf etdirmək, 

iqtisadiyyatı gücləndirmək, mədəniyyəti  zənginləşdirmək, xalqın milli mənafeyini qorumaq 

baxımından onun qarşısına mühüm vəzifələr qoyulmuşdur.  
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2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev şəxsən yubileydə iştirak etmiş, dərin 

məzmunlu nitqi ilə Azərbaycan elminin respublikanın sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi 

inkişafı ilə şərtlənən prioritet fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir. Son illər bu prioritet 

istiqamətlər üzrə AMEA-da kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, intellektual inkişaf modelinə 

əsaslanan biliklər cəmiyyətinin qurulmasından irəli gələrək Akademiyanın ölkənin sosial-

iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafında yaxından iştirakı istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür.   

AMEA-nın 75 illik yubileyinin yüksək səviyyədə qeyd edilməsini təmin etmək məqsədilə  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti  QƏRARA ALIR: 
 

1. AMEA-nın elmi bölmələrinə, elmi müəssisə və təşkilatlarına, AMEA Rəyasət Heyəti 

aparatının idarə və şöbələrinə tapşırılsın ki, AMEA-nın 75 illik yubileyi ilə bağlı 

təkliflər hazırlayıb bir həftə müddətində AMEA-nın Rəyasət Heyətinə təqdim 

etsinlər.  

2. AMEA-nın akademik-katibi AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Sadıqova tapşırılsın ki, 

təqdim olunmuş təkliflər  əsasında AMEA-nın 75 illik yubileyi ilə bağlı Tədbirlər planı 

hazırlansın və AMEA-nın Rəyasət Heyətinin müzakirəsinə təqdim edilsin.  

3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın prezidenti akademik Akif Əlizadəyə həvalə 

edilsin. 

 

 


