
 

 

 

 

 

 

 

“AÇIQ SƏMA ALTINDA MUZEYLƏR” 

BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS 

 

 

PROQRAM 

 

 

 

 

 

16 May 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təşkilatçılar: 

 

Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası 

Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının Moskva bölməsi 

Azərbaycan Memarlar İttifaqı 



PREAMBULA 

 

Azərbaycan zəngin tarixi-mədəni irsə malikdir. Respublika ərazisində Mədəniyyət 

Nazirliyi tərəfindən 6308 arxeoloji, memarlıq və bağ-park qurğuları, 27 Tarix-mədəniyyət 

qoruqları dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Abidələr və tarix-mədəniyyət qoruqları muzey 

eksponatları kimi “Açıq səma altında muzeylər” kimi fəaliyyət göstərir. “Açıq səma altında 

muzeylər” muzey fəaliyyətinin istiqamətlərindən biridir. Bu, daşınmaz  tarixi-mədəni irsin 

muzey nümayişini nəzərdə tutur. Abidələrin muzeyləşdirilməsinin məqsədi- tarixi, mədəni, bədii, 

elmi dəyərlərin üzə çıxarılması, qorunması və nümayişini təşkil edir. Bu prosesə mədəni irsin 

daha çox maddi və daşınmaz obyektləri cəlb edilir. Bu mənada mədəni irsin maddi obyektlərini 

özündə əks etdirən memarlıq və arxeoloji abidələr xüsusi yer tutur. Memarlıq və arxeoloji irs 

obyektlərinin üzə çıxarılması, tədqiqi, qeydiyyata alınması və ən dəyərlilərinin qorunması 

məqsədilə “Açıq səma altında muzeylər” in mədəni irsin populyarlaşdırılması prioritetlərindən 

biridir. Azərbaycanın tarixi mədəni irsi ilə maraqlanan hər bir xarici və yerli turistlər abidələrin 

tarixi, onların inşa texnikası, tikinti mədəniyyəti və s. tanış olur. Mədəni irsimizin qorunması ilə 

bağlı aparılan islahatların davamı kimi tarixi ərazilərin, tarix və mədəniyyət qoruqlarının 

mühafizəsinin müasir səviyyədə təşkil olunması, qədim tarixi və mədəni sərvətlərimizin 

öyrənilməsi və geniş kütlələrə çatdırılması ilə əlaqədar daşınmaz tarix və mədəniyyət 

abidələrinin bərpası və qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı hazırlanmışdır. Dövlət Proqramının əsas 

məqsədi daşınmaz tarixi və mədəni irsin, tarixi ərazilərin, tarix və mədəniyyət qoruqlarının 

öyrənilməsi, onların əhəmiyyətinin geniş kütlələrə çatdırılması, eyni zamanda qorunmasının 

təmin olunması və turizm məqsədlərilə istifadə olunmasıdır. 

Memarlıq və arxeoloji abidələrinin  muzeyləşdiriliməsi mədəni  irsin qorunmasının aktual 

tərəflərindən biridir. Bu proses elmi-nəzəri, metodoloji biliklərin zəruriliyi ilə  yanaşı, əməli 

vərdiş, bacarıqların olmasını da tələb edir. Belə açıq səma altında muzeylərə  “İçərişəhər”, 

Şəkinin “Yuxarı Baş”, Şuşa, Ordubad, “Keşikçi dağ”, “Çıraq qala” kimi memarlıq və  Ağsu, 

Şabran, Qəbələ kimi arxeoloji  qoruqlar  və tək-tək müdafiə, dini, mülki, hidrotexniki qurğular 

misal ola bilər. 

KONFRANSIN  ƏSAS  MƏQSƏDİ  Azərbaycan ərazisində olan arxeoloji və memarlıq 

irsindən ibarət olan “Açıq səma altında muzeylərin” tədqiqinin, qorunmasının və turistlərə 

təqdimatı yollarının araşdırılmasından ibarətdir. Bu sahədə ölkə ərazisində olan tarixi-

mədəniyyət qoruqlarında aparılan  bərpa və konservasiya işləri, qorunması və mədəni turizmin 

inkişafı yollarının araşdırılmasından ibarətdir.  Azad olunmuş  Qarabağ torpaqlarında mədəni 



irsin bərpası, qorunması və açıq səma altında muzey eksponatları kimi  təqdim olunması 

problemlərinin həlli də əsas məqsədlərdəndir. 

Qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar olaraq, konfrans aşağıdakı mövzuların araşdırılmasını nəzərdə 

tutur: 

 

1. Tarixi şəhərlər və memarlıq abidələri 

2. Açıq səma altında arxeoloji  abidələr  

3. Qoruqlar – tarixi məkan kimi 

4. Qarabağ irsi 

5. Turizm inkişafında  açıq səma altında muzeylərin rolu 

 

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ: 

 

Qasımzadə Elbay Ənvər oğlu Professor, Şərq Ölkələri Beynəlxalq  Memarlıq   

Akademiyasınıın vitse-prezidenti, Beynəlxalq Memarlıq 

Akademiyasının Moskva bölməsinin həqiqi üzvü və 

Bakı Akademik Mərkəzinin rəhbəri, Azərbaycan 

Memarlar İttifaqıının İdarə Heyətinin Sədri.  

Seyidzadə Şahin Kamil oğlu  “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 

İdarə Heyətinin sədri 

Əliyeva Rahibə Şanxay qızı Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Şərq Ölkələri  

Beynəlxalq  Memarlıq Akademiyasınıın müxbir üzvü, 

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “Abidələrin 

bərpası və restavrasiyası” şöbəsinin müdiri. 

Hacıyeva Səbinə Xalid qızı Memarlıq doktoru, professor, Beynəlxalq  Memarlıq   

Akademiyasının Moskva bölməsinin həqiqi üzvü, 

Azərbaycan  Memarlıq və  İnşaat  Universitetinin 

“Memarlıq  konstruksiyaları  və  abidələrin  bərpası” 

 kafedrasının  müdiri. 
 

 

KONFRANSIN ELMİ KOMİTƏSİ: 

 

Qasımzadə Elbay Ənvər oğlu Professor, Şərq Ölkələri Beynəlxalq  Memarlıq   

Akademiyasınıın vitse-prezidenti, Beynəlxalq 

Memarlıq Akademiyasının Moskva bölməsinin 

həqiqi üzvü və Bakı Akademik Mərkəzinin rəhbəri, 

Azərbaycan Memarlar İttifaqıının İdarə Heyətinin 

Sədri. 

Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn qızı Memarlıq doktoru, professor, Şərq Ölkələri  

Beynəlxalq  Memarlıq Akademiyasınıın həqiqi üzvü, 

Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının Moskva 

bölməsinin həqiqi üzvü,  Azərbaycan  Memarlıq və  

İnşaat  Universitetinin rektoru. 

Nağıyev Nizami Həsən oğlu Memarlıq doktoru, professor, Şərq Ölkələri  

Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasınıın həqiqi üzvü, 

AzMİU-nun“Memarlığın əsasları”kafedrasının müdiri 

Əliyeva Rahibə Şanxay qızı Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Şərq Ölkələri  

Beynəlxalq  Memarlıq   Akademiyasınıın müxbir 



üzvü, Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının Moskva 

bölməsinin professoru, AMEA Memarlıq və 

İncəsənət İnstitutunun “Abidələrin bərpası və 

restavrasiyası” şöbəsinin müdiri 

Tangudur Sevinc Mahmudəli qızı Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Şərq Ölkələri  

Beynəlxalq  Memarlıq Akademiyasınıın həqiqi üzvü, 

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “Memarlıq 

tarixi və nəzəriyyəsi” şöbəsinin böyük elmi işçisi 

Abdullayeva Samirə Mirəhməd qızı Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Şərq Ölkələri  

Beynəlxalq  Memarlıq   Akademiyasınıın müxbir 

üzvü, Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının Moskva 

bölməsinin professoru, AMEA Memarlıq və  

İncəsənət İnstitutunun “Şəhərsalma” şöbəsinin müdiri 

Novruzzadə Şeyda Natiq qızı Azərbaycan Memarlar İttifaqıının Gənclərlə iş üzrə 

komissiyasının rəhbəri, Azərbaycan Memarlar 

İttifaqının xarici əlaqələr üzrə müşaviri 

Xəlilli Fariz Sabir oğlu Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, “Miras” 

cəmiyyətinin sədri 

 

Konfrans Zoom platformasında onlayn keçiriləcək. 

 

Konfransın keçirilmə tarixi və yeri 

16 may 2022-ci il, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 

 

İştirak forması: şifahi  

 

Konfransın işçi dilləri: azərbaycan,  rus və ingilis 

 

Konfrans iştirakçıları 

Konfransda iştirak etmək üçün memarlıq və arxeoloji abidələr ilə məşğul olan geniş spektrli 

mütəxəssislər, dövlət qurumları, memarlar, arxeoloqlar dəvət olunur. 

 

İştirakçılara qarşı  tələblər 

Konfransda iştirak etmək üçün 5 səhifədən az olmayan məqaləni və iştirak ərizəsini Təşkilat 

Komitəsinin ünvanına göndərmək lazımdır. Təşkilat Komitəsi konfransın mövzusuna uyğun 

olmayan tezislərdən imtina etmək hüququna malikdir. 

Çıxışların tam mətni konfrans başa çatdıqdan sonra ayrıca toplu şəklində çap olunacaq. 

 

Konfransda iştirak üçün ərizə forması 

Müəllifin (müəlliflərin) soyadı, adı, atasının 

adı 

  

Təşkilat   

Vəzifə   

Elmi dərəcəsi və adı   

Əlaqə nömrəsi   

E-poçt   

Mövzu   

 

Əsas tarixlər 

 

İştirak üçün ərizə və məqalələrin göndərilməsi üçün son tarix 29.04.2022-ci il.  



Yekun hesabatın təqdim edilməsi üçün son tarix 30.04.2022-ci il. 

 

Təşkilat Komitəsinin ünvanı: 

e-poçt: info.ecia.academy@gmail.com 

Məqalələrin yazılması və tərtib edilməsi qaydaları 

 

Məqalənin tam mətni 15. 04. 2022-ci il tarixinədək elektron formada  göndərilməlidir.  

Faylın adı - birinci müəllifin soyadı, məsələn: Əhmədov.Ə.Ə.  

Məqalənin həcmi 5 səhifədən az olmayan A4 formatdan ibarətdir.  

Mətnin formatı: Microsoft Word Document (.docx). Səhifənin kənarlarından məsafə: 2 sm - hər 

tərəfdən. Şrift: Times New Roman, 14 kegl, sətir arası interval – 1,5.  

 

Yuxarı sağ küncdə - Times New Roman, 12 kegl, bold 

• Müəllifin adı, soyadı 

• İşlədiyi müəssisənin adı, vəzifəsi, elmi adı və elmi dərəcəsi, fəxri adı (və ya doktorant və ya 

dissertant olduğu təşkilatın adı, təhsilin forması) 

• Müəllifin email ünvanı 

 

Yuxarı sol küncdə Məqalənin UOT indeksi, Times New Roman, 12 kegl, bold 

• Məqalənin adı – ortada BAŞ HƏRFLƏRLƏ, Times New Roman, 14 kegl, bold 

• Məqalənin yazıldığı dildə qısa xülasəsi (problemin aktuallığı, məsələnin qoyuluşu, nəticə) və 

açar sözlər (5-10), Times New Roman, 14 kegl, sətir arası interval – 1,5. 

• Məqalənin mətni Times New Roman, 14 kegl, sətir arası interval – 1,5. 

• İstinad olunmuş və ya istifadə edilən ədəbiyyat siyahısı Times New Roman, 14 kegl, sətir arası 

interval – 1,5. 

• Digər iki dildə məqalənin adı və müəllifin adı və soyadı göstərilməklə qısa xülasəsi və açar 

sözlər Times New Roman, 14 kegl, sətir arası interval – 1,5. 

 

 

Məqalə aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır: 

• Giriş 

• Məsələnin qoyuluşu 

• Məsələnin həlli 

• Nəticə (elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi 

əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və sair) 

• Ədəbiyyat 

 

Qrafiklər, şəkillər və fotoşəkillər ilk qeyd edildikdən sonra mətndə verilir. İllüstrasiyaların adı 

(12 PT., normal) sözündən sonra onların altında verilir. Bütün şəkillər *jpg, *bmp formatında ən 

azı 300 dpi olmalıdır.  

Mətndə cədvəllərə, şəkillərə, qrafiklərə istinadlar olmalıdır. 

 

Mətndə ədəbi mənbələrə istinadlar kvadrat mötərizələrdə verilməlidir [1]. 

Müəllif məqalənin elmi məzmununa görə məsuliyyət daşıyır və təqdim olunan materialın 

orijinallığına zəmanət verir. 

Ayrı faylda müəlliflərə dair əlavə məlumat, ərizə göndərmək tələb olunur. 

ünvan: e-mail: info.ecia.academy@gmail.com 

İştirakçının çıxışının mətnini əks etdirən POWER POINT təqdimatının olması mütləqdir! 

Elmi-praktiki konfrans bitdikdən sonra məqalələr  konfrans toplusunda  nəşr olunacaqdır. Yalnız 

konfransda iştirak edən müəlliflərin məqalələri dərc olunacaqdır. 
 

mailto:info.ecia.academy@gmail.com
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Konfransda iştirak üçün ərizə forması 

 

Müəlliflin (müəlliflərin) soyadı, adı, atasının 

adı 

  

Təşkilat   

Vəzifə   

Elmi dərəcəsi və adı   

Əlaqə nömrəsi   

E-poçt   

Mövzu   

 

 

 

 


