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AMEA-da elmi lektoriyanın təşkili haqqında
Müasir şəraitdə müxtəlif elmi istiqamətlər üzrə peşəkar biliklərə malik yüksəkixtisaslı
kadr hazırlığı bütün digər amillərlə yanaşı, elmi tədqiqat sahəsində ənənələrin davam
etdirilməsindən, nüfuzlu elmi məktəblərin qorunub saxlanılmasından, nəsillər arasında elmi
varisliyin təmin edilməsindən bilavasitə asılıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
gənc nəsildə tədqiqat vərdişlərinin formalaşdırılmasında, mühüm elmi və innovativ nəticələrin
əldə edilməsində müasir elmi yeniliklərin mənimsənilməsi ilə yanaşı, elmi varisliyin qorunub
saxlanılması da mühüm rol oynayır.
Buna görə də AMEA-da elmin inkişafı baxımından həyata keçirilən kompleks tədbirlərin
əsas istiqamətlərindən birini elmi məktəblərin qorunub saxlanılması, elmi nəsillər arasında
uğurlu kommunikasiyanın təmin edilməsi təşkil edir. Bu istiqamətdə Akademiyada bəzi işlərin
həyata keçirilməsinə baxmayaraq, qarşıda bir sıra mühüm vəzifələr də vardır. İlk növbədə
elmi məktəb yaratmış alimlərlə gənclər arasında elmi kommunikasiyalar müasir standartlar
səviyyəsində, müasir elmi-təşkilati texnologiyaların tətbiqi şərti ilə təşkil olunmalı, ənənəvi
elmi məktəblər daha interaktiv üsullarla təbliğ edilməlidir.
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:
1. AMEA-da daimi fəaliyyət göstərən elmi lektroriya təşkil edilsin.
2. Akademik Vaqif Abbasov elmi lektoriyanın rəhbəri təyin edilsin.
3. Lektoriyanın rəhbəri akademik Vaqif Abbasova tapşırılsın:
3.1. Lektoriyanın Əsasnaməsi hazırlanaraq 1 sentyabr 2019-cu il tarixinədək
AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim edilsin;
3.2. Lektoriyanın təşkilindən irəli gələn təşkilati, texniki, inzibati və s. məsələlərin
həlli təmin edilsin;
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3.3. Lektoriyada respublikanın xüsusi elmi məktəb yaratmış nüfuzlu alimlərinin,
AMEA üzvlərinin, o cümlədən AMEA Rəyasət Heyəti üzvlərinin aktual elmi,
elmi-təşkilati və innovativ məsələlərə, habelə Azərbaycanın elm tarixinə həsr
olunmuş məruzələri təşkil edilsin.
4. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil baş idarəsinə tapşırılsın ki,
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nın gənc alim və mütəxəssislərinin, doktorant və magistrlərinin lektoriyada iştirakı
təmin edilsin.
5. AMEA-nın Rəyasət Heyəti üzvlərinə tapşırılsın:
5.1. Lektoriyada təbiət, texnika, ictimai və humanitar elmlərin müxtəlif aktual
problemlərinə və Azərbaycanın elm tarixinə həsr olunmuş elmi məruzələrlə
çıxış etsinlər;
5.2. Lektoriyada kuratoru olduqları elm sahələrinin nüfuzlu alimlərinin məruzələrlə
çıxışları təmin edilsin;
5.3. Dövlətin elm siyasətinin müxtəlif istiqamətlərinin, elmi fəaliyyət sahəsinə aid
mühüm dövlət sənədlərinin, dövlət proqramlarının, AMEA Ümumi yığıncağının
və Rəyasət Heyətinin mühüm qərarlarının mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri,
onların icra mexanizmləri ətraflı olaraq gənclərə izah edilsin.
6. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Mətbuat və informasiya idarəsinə (Zülfüqar
Fərzəliyev) tapşırılsın ki, lektoriyanın fəaliyyəti mütəmadi olaraq kütləvi informasiya
vasitələrində işıqlandırılsın.
7. AMEA-nın Gənc alimlər və mütəxəssislər şurasına (fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Famin Salmanov) tapşırılsın ki, qərarın icrasından irəli gələn digər məsələlərin həlli
təmin edilsin.
8. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın akademik-katibi AMEA-nın müxbir üzvü
Əminağa Sadıqova həvalə edilsin.

