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Bakı şəhəri           14 fevral 2020-ci il 
 

AMEA-nın müxbir üzvü Yevgeni Paxomovun  
140 illik yubileyi haqqında 

 

2020-ci il fevralın 25-də tanınmış tarixçi, numizimatina üzrə görkəmli alim, Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Yevgeni Aleksandroviç Paxomovun anadan 

olmasının 140 ili tamam olur. 

Yevgeni Paxomov 1946-cı ildə “Azərbaycanın və Qafqazın dəfinələrinə dair” 

mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1947-ci ildə professor elmi adı almış, 

1962-ci ildə isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. 

1919-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində əmək fəaliyyətinə başlayan Yevgeni 

Paxomov, eyni zamanda Tarix İnstitutunun elmi işçi, 1920-1965-ci illərdə isə Azərbaycan 

Tarixi Muzeyində  şöbə müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir.  

Onun Bakı Xalq Təhsili İnstitutunda oxuduğu mühazirələr 1923-cü ildə ümumiləşdirilərək 

“Azərbaycan tarixinin qısa kursu”  kitabı adında nəşr edilmişdir. Bu kitab Azərbaycanın tarixinə 

dair ilk dərsliklərdən biri olmuşdur. 

Onun elmi əsərləri, əsasən Azərbaycan numizimatikasının, arxeologiyayasının, qədim 

və orta əsrlər dövrünün öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. 

AMEA-nın müxbir üzvü Yevgeni Paxomov Azərbaycan Tarixi Muzeyində zənginliyinə və 

dəyərinə görə keçmiş SSRİ-də şöhrət qazanmış Yaxın və Orta Şərq, Qədim Roma imperiyası 

və Yunanıstan, habelə Rusiya sikkələrindən ibarət olan nadir numizmatika kolleksiyasını 

yaratmışdır. Əvvəllər 103 sikkənin saxlanıldığı muzey kolleksiyasını o, 30 000 nüsxəyə 

çatdırmışdır. Yevgeni Paxomov Azərbaycanda və Qafqazda sikkə dəfinələrinə dair silsilə 

əsərlər hazırlayıb nəşr etdirmişdir. 1959-cu ildə onun “Azərbaycan sikkələri” 

monoqrafiyasının birinci buraxılışı dərc olunmuşdur.    

Numizimatika elminin inkişafındakı xidmətlərinə və səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə 

Yevgeni  Paxomov 1955-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi adına layiq görülmüş, 

“Şərəf nişanı” ordeni və digər medallarla təltif olunmuşdur. 
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AMEA-nın müxbir üzvü Yevgeni Paxomovun tarix və numizmatika elmi sahəsindəki 

xidmətlərini nəzərə alaraq  və anadan olmasının  140  illiyi ilə əlaqədar  Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 
 

1. AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə  (akademik Nailə Vəlixanlı) tapşırılsın 

ki, AMEA-nın müxbir üzvü Yevgeni Paxomovun 140 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi 

sessiya keçirilsin. 

2. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya 

şöbəsinə (Ağahüseyn Şükürov) tapşırılsın ki, kütləvi informasiya vasitələrində alimin 

həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş məqalələr dərc edilsin. 

3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın birinci vitse-prezidenti akademik İsa 

Həbibbəyliyə həvalə edilsin. 
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