
«Abidələrin mühafizəsi və bərpası» Elmi-Tədqiqat laboratoriyası  

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən 

«Abidələrin mühafizəsi və bərpası» elmi-tədqiqat laboratoriyası 02.04.2001-ci ildən fəaliyyət 

göstərir.  

Laboratoriyanın elmi rəhbəri MƏMMƏDOVA GÜLÇÖHRƏ HÜSEYN qızı, memarlıq üzrə 

elmlər doktoru, professor, Əməkdar memar, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 

rektoru.  

Laboratoriyanın direktoru, böyük elmi işçi əvəz üzrə HACIYEVA SƏBİNƏ XALİD qızı, 

memarlıq üzrə elmlər doktoru, «Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası» kafedrasının 

dosenti.  

Laboratoriyanın kiçik elmi işçisi HƏSƏNZADƏ SƏADƏT CABBAR qızı.  

Laboratoriyada ayrı-ayrı memarlıq abidələrinin qorunub saxlanılmasına dair tövsiyyələrin 

hazırlanması onların eskiz, bərpa və konservasiya layihələrinin tərtib olunması və qədim 

şəhərlərin tarixi mühitinin tədqiqi, tarixi abidələrin və Azərbaycan memarlığı haqqında şəkilli 

kataloqların, Azərbaycanın tarixi memarlığı haqqında dərsliklərin tərtibatı, Azərbaycan 

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən tərtib edilmiş, memarlıq abidələri siyahısına daxil olan, 

memarlıq abidələrinin memarlıq əhəmiyyəti nöqteyi-nəzərindən araşdırması, abidələrin indiki 

vəziyyətinin yoxlanılması kimi işlər yerinə yetirilir.  

2001-2010 illər zamanı tədqiqat mövzusu: «Azərbaycanın memarlıq irsinin tədqiqatı,  

mühafizəsi və bərpası problemləri» idi.  

2001-ci il - Orta əsrin ilk abidələri. Müasir vəziyyət, abidələrin bərpası, mühafizəsi və istifadə 

edilməsi.  

2002-ci il - Orta əsrin inkişaf etmiş abidələri. Müasir vəziyyət, abidələrin bərpası, mühafizəsi və 

istifadə edilməsi.  

2003-cü il - Azərbaycanın tarixi şəhərləri. Rekonstruksiya problemləri.  

2004-cü il - Azərbaycanın müasir şəhərlərində tarixi mühit və onun tədqiqatı, mühafizəsi və 

rekonstruksiyası problemləri.  

2005-ci il - Memarlıq irsinin bərpası, mühafizəsi və istifadə edilməsi.  

2006-cı il - Erkən orta əsrlərin abidələrin bərpası, mühafizəsi və istifadəsi  

2007-ci il - Orta əsrin inkişaf etmiş abidələrinin bərpası, mühafizəsi və istifadəsi  

2008-ci il - Azərbaycanın tarixi şəhərlərində tarixi mühitin saxlanılması və istifadəsi  

2009-cu il - Memarlıq irsinin bərpası, mühafizəsi və istifadə edilməsi  

2010-cu il- Azərbaycan memarlığının şərq ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Azərbaycan 

memarlığının digər elmlər və incəsənətlə bağlılığı və əlaqəsi.  



2011-2013 illər zamanı tədqiqat mövzusu: «Qafqaz Albaniyası memarlıq irsinin tətqiqi və 

qorunmasının aktual problemləri»  

2011-ci il - Şimal-qərb regionunun memarlıq irsinin tətqiqi və qorunması vəziyyəti  

2012-ci il - Qarabağ və ətraf ərazilərin memarlıq irsinin tətqiqi və qorunması vəziyyəti  

2013- cü il - Qafqaz Albaniyasının memarlıq irsinin aktual problemləri  

2014-2018 illər zamanı tədqiqat mövzusu: «Azərbaycanın memarlıq irsinin tədqiqatı, mühafizəsi 

və bərpası problemləri»  

2014-cü il - Gəncə-Qazax regionunun memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması  

2015-ci il - Quba-Qusar regionunun memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması  

2016- cı il - Bakı-Abşeron regionunun memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması  

2017-ci il - Lənkəran regionunun memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması  

2018-ci il - Naxçıvan Muxtar Respublikasının memarlıq irsinin tədqiqi və qorunması  

Laboratoriyada aparılan elmi-tədqiqat fəaliyyətinin nəticəsində aşağıdakı bərpa layihələri həyata 

keçirilib:  

1. Şəki rayonunun Kiş kəndində yerləşən məbədin bərpası və muzeyləşdirilməsi. (Azərbaycan – 

Norvec birgə «Kiş» layihəsi), 2000-2003-cü il.  

Археологоческие и натурные исследования показали, что, претерпев многократные 

перестройки, Кишский храм прошел путь от первой, близкой к прямоугольнику постройки 

без апсиды до своего теперешнего облика. Планировочное решение нынешнего здания 

церкви сложилось в IV-V веке, когда был возведён нижний объём здания с выступающей 

алтарной апсидой. Позже был возведен купол здания. В 2000-2003 годах храм был 

реставрирован. Сейчас здесь действует музей истории и культуры Кавказской Албании.  

Layihənin rəhbəri memarlıq doktoru, professor G.H.Məmmədova, layihənin müəllifləri - 

G.H.Məmmədova, S.X.Hacıyeva, T.Ə.Abdullayev.  

2. Qəbələ rayonunun Nic kəndində yerləşən məbədin bərpası. (Azərbaycan – Norvec birgə «Nic» 

layihəsi), 2003-2005-ci illər.  

Удинское селение Нидж является самым крупным селением Габалинского района. Село 

расположено в 20 км к западу от районного центра. Селение Нидж Габалинского района 

имеет интересную историю. Оно населено сумевшим сохранить свой язык, культуру, 

религию и самобытность историческим этносом- удинами, являющимися потомками 

древнего населения Азербайджана - албан. С историко-архитектурной и религиозной 

точек зрения особый интерес вызывает старая церковь, которая находится в южной части 

села. Храм св. Елисея, построенный в конце XVII- начале XVIII века, представляет собой 

трехнефную базилику с вписанной на востоке в абрис наружных стен полуциркульной 

апсидой. По просьбе местного населения албанский храм селения был реставрирован в 

2003-2005 годах и действует сегодня по своему прямому назначению как церковь.  



Layihənin rəhbəri memarlıq doktoru, professor G.H.Məmmədova, layihənin müəllifləri - 

G.H.Məmmədova, S.X.Hacıyeva, T.Ə.Abdullayev.  

3. Qax rayonunun Qum kəndində yerləşən bazilikanın konservasiyası layihəsi (ABŞ səfirinin 

«mədəniyyət fondu»), 2006-cı il.  

Несмотря на полуразрушенное состояние, в каком сегодня предстает перед нами Гумская 

базилика, она не утратила своей монументальности. Во время консервационных работ, 

проведенных по проекту авторов данной книги, в 2004 году, ее конструкции были 

укреплены и были остановлены наиболее опасные деформационные процессы. Эта 

жемчужина азербайджанского- албанского зодчества V-VI веков, относящаяся к 

оригинальному типу галерейных базилик, и сегодня поражает своей монументальностью и 

величием.  

Layihənin rəhbəri memarlıq doktoru, professor G.H.Məmmədova, layihənin müəllifləri - 

G.H.Məmmədova, S.X.Hacıyeva.  

27 sentyabr – 6 oktyabr tarixində Şərqi və Mərkəzi Asiyanın tarixi şəhərlərinin planlaşdırma və 

inkişaf problemlərinə həsr edilmiş III Beynəlxalq simpoziumunu AzMİU-da keçirildi. Bundan 

əlavə, laboratoriyanın əməkdaşları tədqiqatın əsas nəticələri barəsində dəfələrlə müxtəlif 

beynəlxalq konfranslarda məlumat vermişlər.  

Layihələr zamanı çox sayda Respublika daxilində və xaricində nəşr olunmuş məqalələr, tezislər, 

kitablar, bukletlər və təqvimlər çap olunmuşdur. Adları qeyd olunan kitablar Azərbaycanın 

memarlıq abidələrinin tanınmasında mühüm rol oynayır və eyni zamanda dərslik kimi də istifadə 

olunur.  
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