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Akademik Bəkir Nəbiyevin
90 illik yubileyi haqqında
2020-ci il avqust ayının 21-də görkəmli ədəbiyyatşünas alim, iki dəfə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, akademik Bəkir Nəbiyevin 90 illik
yubileyidir.
Akademik Bəkir Nəbiyev 1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya
fakültəsinə daxil olmuş, 1954-cü ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Tələbəlik illərində
Bakıdakı 55 №-li orta məktəbdə ədəbiyyat müəllimi, 1954-1961-ci illərdə “Azərbaycan
gəncləri” qəzeti redaksiyasında məsul katibin müavini və ədəbi işçi, “İnşaatçı” qəzeti
redaksiyasında tərcüməçi, “Kommunist” qəzetinin redaksiyasında mədəniyyət şöbəsinin
müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (1958) və Azərbaycan
Jurnalistlər Birliyinin (1960) üzvü olmuşdur.
O, 1960-cı ildə “Firudin bəy Köçərlinin həyat və yaradıcılığı” mövzusunda namizədlik,
1970-ci ildə “Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan sovet ədəbiyyatı” mövzusunda
doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmiş, 1982-ci ildə professor elmi adı almışdır. 1983-cü ildə
AMEA-nın müxbir üzvü, 1989-cu ildə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Ədəbiyyatşünas alim 1961-ci ildən AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat
İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi katib, baş elmi işçi, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. On
altı il (1971-1987) AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə
rəhbərlik etmişdir. 1987-2001-ci illərdə AMEA-nın Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət Bölməsinin
akademik-katibi vəzifəsində çalışmış, “Azərbaycan EA Xəbərləri” (ədəbiyyat, dil və incəsənət
seriyası)” jurnalının baş redaktoru olmuşdur. 2003-cü ildə АМЕА-nın müşaviri seçilmiş və
həmin ildən 2012-ci ilədək AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuna rəhbərlik
etmişdir.
Bəkir Nəbiyev altıcildlik “Çoxmillətli sovet ədəbiyyatı tarixi”nin (1974) həmmüəllifi,
ikicildlik “Аzərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi”nin (1967) müəlliflərindən və redaktorlarından
biri, ilk cildi 2004-cü ildə çapdan çıxmış altıcildlik “Аzərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin baş
redaktoru olmuşdur. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının ədəbiyyat məsələləri üzrə elmi
məsləhətçisi (1976-1987), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası redaksiya heyəti sədrinin müavini
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(2004-2012) kimi fəaliyyət göstərmişdir. 30 cildlik “Тürk dünyası ədəbiyyatı tarixi” külliyyatının
(2007, Аnkara) Azərbaycan Respublikası üzrə məsul əlaqələndiricisi olmuşdur.
Akademik Bəkir Nəbiyev 51 kitabın, 800-dən artıq məqalə və resenziyanın müəllifidir.
Alimin “Firudin bəy Köçərlinin həyat və yaradıcılığı”, “Ədəbi düşüncələr”, “Tənqid və ədəbi
proses”, “Kamalın təntənəsi”, “Roman və müasir qəhrəman”, “Özümüzdən başlayaq”,
“Əhməd Cavad”, “Didərgin şair”, “Şəhriyar kəlamının vüsəti”, “Çətin yollarda”, “İstiqlal şairi”,
“Xəzan vurmasın”, “Heydər Əliyev haqqında etüdlər”, “Hərənin öz yolu var...”, “Üzeyir
Hacıbəylinin ömürnaməsi” və b. kitabları elmi-ədəbi ictimaiyyət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. Onun rəhbərliyi altında 40 alim fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru üzrə
dissertasiyalarını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişlər.
Görkəmli alim ədəbi-tənqidi məqalələri üçün “Qızıl qələm” mükafatını almış (1974) ilk
Azərbaycan tənqidçisidir. O, “Böyük Vətən Müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı”
mövzusunda tədqiqatına və “Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı” monoqrafiyasına görə
1978 və 2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatlarına layiq görülmüş,
ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Xalqlar Dostluğu” ordeni ilə təltif
edilmişdir (1986). Əməkdar elm xadimi (1990), “Hacı Zeynalabdin Tağıyev” (1993) və
“Məmməd Araz” (1994) mükafatlarının laureatı olmuşdur. 2002-ci ildə “Türk dünyası
xalqlarına xidmət üçün” Beynəlxalq TİKA mükafatına, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Rəyasət
Heyətinin “Ustad” Ali Mükafatına (1997), “Akademik Yusif Məmmədəliyev” (2005) medalına
layiq görülmüşdür. “Xalqlar dostluğu”, “Şöhrət” və “İstiqlal” ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Akademik Bəkir Nəbiyevin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında böyük
xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:
1. AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuna (akademik İsa Həbibbəyli)
və AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə
(akademik Rafael Hüseynov) tapşırılsın ki, akademik Bəkir Nəbiyevin xatirəsinə
həsr edilmiş yubiley tədbirləri keçirilsin.
2. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya
şöbəsinə (Ağahüseyn Şükürov) tapşırılsın ki, akademik Bəkir Nəbiyevin həyat və
yaradıcılığına həsr olunmuş materiallar KİV-də işıqlandırılsın.
3. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın birinci vitse-prezidenti akademik İsa
Həbibbəyliyə həvalə edilsin.

