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Xalqın məişəti ilə bilavasitə bağlı olan Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət 
nümunələri zənginliyi ilə seçilir. Sənətkarların yaratdığı xalça, tikmə, geyim, 
parça, keramika, zərgərlik, daşoyma, ağacoyma, metalişləmə və s. nümunələri 
xalqımızın mənəvi dünyasını və bədii zövqünü ifadə edir. Onlar vaxtaşırı 
müxtəlif səbəblərdən (saxlanma şəraiti, toz, həşəratlar, işığın təsiri, rütubət və 
s.) orjinal görkəmini itirir. Bu zaman dəyərli bərpaçılarımız xüsusi peşəkarlıqla 
həmin nümunələrə bir vaxtlar malik olduqları görkəmini qaytarmağa çalışırlar.

Maddi və mənəvi mədəniyyətimizin daşıyıcısı hesab olunan muzey 
sərvətləri fiziki, kimyəvi, bioloji və mexaniki təsirlərə məruz qalaraq məhv 
olmaq təhlükəsi ilə qarşılaşırlar. Bu prosesin qarşısını almaq demək olar ki, 
mümkün deyil. Lakin təcrübəli muzey işçiləri tərəfindən vaxtaşırı nəzarət, 
mütəxəssis - bərpaçıların səriştəli müdaxiləsi bu qiymətli maddi-mədəni 
sərvətlərin məhv olmasının qarşısını ala bilər.

Azərbaycan xalq sənətinin mühüm və ən geniş yayılmış növlərindən olan 
xalça sənətinin nəfis nümunələri, müxtəlif dövrlərdə toxunmuş xovlu və 
xovsuz, mövzulu və ornamental xalçalar dünyanın ən böyük muzeylərində - 
İngiltərənin "Viktoriya və Albert", Rusiyanın Ermitaj, Fransanın "Luvr", ABŞ-ın 
Tekstil, Türkiyənin Topqapı Sarayı Muzeylərində sərgilənir (4, s.1).

Azərbaycanda 
xalçaların elmi bərpası 

və konservasiyası
Nərgiz Əsgərova 

sənətşünas 

E-mail: asgerovanargiz@gmail.com

Açar sözlər: xalça, bərpaçılıq sənəti, xalça üzrə bərpaçı-rəssam, 
zədələnmələr, muzey, ip, parça, rəng, konservasiya, elmi bərpa
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Xalçaçılıq xalqımızın həyat tərzini və qədim ənənələrini özündə əks etdirən 
aparıcı dekorativ-tətbiqi sənəti növüdür. Evlərimizin və muzeylərimizin bəzəyi, 
nənələrimizin əl əməyi olan xalçalarımız zaman keçdikcə, müxtəlif zədələnmələrə 
məruz qalır. Fərqli səbəblərə baxmayaraq, nəticə acınacaqlı ola bilər. Yaranmış 
zədələnməni aradan qaldırmaq üçün bərpaçı-rəssamların müdaxiləsinə ehtiyac 
duyulur. İllərin təcrübəsinə yiyələnmiş bərpaçılarımızın səyi nəticəsində xalçala-
ra yeni həyat verilir. 

İncəsənət əsərləri mexaniki, fiziki, bioloji və kimyəvi zədələr aldıqda bərpa 
zərurəti yaranır. Bu halda xalça üzrə bərpaçı-rəssamlar çürümələrin, qaralma-
ların, rəng solmaların, cırılma və müxtəlif deformasiyaların meydana gəlməsini 
dərindən tədqiq etməli və zəruri tədbirlər həyata keçirməlidirlər.

Mexaniki zədələnmələr müxtəlif səbəblərdən yaranır. Bu zədələr insan ami-
li ilə bağlıdır. Xalça nümunələrinin qatlanması (uzun müddət bükülü qalan 
xalçada, qat meydana gəlir ki, həmin qatda da düyümlər arasındakı məsafə 
genişlənir), üzərinə müxtəlif əşyaların qoyulmasını,dartılaraq cırılmasını və 
yaxud diqqətsizlikdən hansısa ilmənin məişət əşyasına ilişməsi ilə baş verən 
süzülmələri mexaniki zədələnmələrə aid edə bilərik. 

Fiziki zədələr "təbii şəkildə" baş verir. Bu zədələr günəş şüalarının təsiri ilə 
meydana gəlir. Ultrabənövşəyi şüaların düşməsi ilə xalçaların ilmələrində rəng 
solmaları baş verir. Qədim xalçalar təbii boyalarla boyandığı üçün onlarda baş 
verən daxili proses rənglərin kimyəvi tərkibinə təsir edir. Nəticədə, rənglərin sa-
ralması, qaralması və öz dolğunluğunu itirməsi baş verir. Bu isə, fiziki təsirin 
kimyəvi təsirə keçməsinin bariz nümunəsidir. Belə zədələrin qarşısının alın-
ması məqsədi ilə, muzeylərdə və ya şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan incəsənət 
nümunələri mümkün qədər ultrabənövşəyi şüalardan qorunmalıdır. 

Kimyəvi zədələnmələr isə fiziki təsirdən sonra sənət əsərində əmələ gələn 
kimyəvi proseslərin nəticəsində yaranır. Amma kimyəvi zədələr həmişə fiziki 

1. "Metropoliten" Muzeyində 
ekspozisiya zallarından biri. 
Nyu York

2. Cəhrə iyi

3.Xalçanın saçaqlarının 
bərpası 

4. Ziyanverici həşərat - güvə

5.Zədələnmiş xalça 
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zədələrlə bağlı olmur, bəzən onlar mexaniki aşın-
malarla da bağlı ola bilər (6, s.53).

Kimyəvi zədələnmələrə misal olaraq oksid-
ləşmə prosesini göstərə bilərik. Lakin oksidləşmə 
prosesi ən çox metal əşyalara təsir edir. Xalça 
nümunələrində bu tip prosesə nadir hallarda Təb-
riz xalçalarında rast gəlinir. Təbriz xalçalarının 
toxunmasında qiymətli metallardan istifadə olu-
nurdu; bu isə yuxarıda qeyd etdiyimiz oksidləşmə 
prosesinin baş verməsinin qarşısını alırdı. Yüksək 
nəmişlikdə qalan xalçanın ilmələri korlansa da, 
qiymətli metalların üzərindəki pas qatı həmin 
ilmənin dərinliyinə varmırdı.Əgər qiymətli meta-
lın əvəzinə adi metaldan istifadə edilirdisə, onun 
daxilində oksidləşmə prosesi baş verirdi. Kimyəvi 
zədələr fiziki zədələrlə əlaqəli idi. Ona görə də 
xalçaya təsir etmiş fiziki zədənin ardınca kimyəvi 
zədələnmə qaçılmaz olurdu. Yuxarıda qeyd etdi-
yimiz kimi, kimyəvi zədələr mexaniki zədələrlə 
də bağlı ola bilər. Bəzən xalçanı təmizləmək üçün 
onun üzərinə müxtəlif təmizləyici maddələr tö-
külür. Lakin baş verəcək proses nəzərə alınma-
dığı üçün, ilmələrin daxilinə işləyən kimyəvi 
maddələr xalçanın ilmələrindəki gözlə görünməz 
hissələri zədələyir. Nəticə etibarı ilə, uzun müddət 
keçdikdən sonra ilmələr ortadan qırlımağa baş-
layır. Bunun səbəbi isə kimyəvi maddənin xalça-
nın davamlılığını aşağı salması olur. Yundan to-
xunmuş xalçalar ipək xalçalardan daha davamlı 
olur. Kimyəvi zədələr digərlərindən fərqli olaraq 
ən təhlükəli zədələrdən sayılır. Uzun müddət 
qapalı şəraitdə saxlanılan xalçalarda oksigenin 
azlığı səbəbindən kimyəvi-bioloji proseslər baş 
verir. Həmin xalça qapalı şəraitdən çıxarıldıqda 
zədələnməsi sürətlənir. Bunları gözlə görməsək 
də mikroskopla müşahidə etmək mümkün-
dür. İstənilən halda, bu tip kimyəvi zədələri 
görmədiyimiz üçün laboratoriya müayinəsinə eh-
tiyac duyulur .

Digər zədələr isə bioloji zədələr sayılır. Bioloji 
zədələr də özünəməxsusluğu ilə diqqəti cəlb edir. 
Müxtəlif növ həşəratların xalçanı basması ilə belə 
zədələr baş verir. Bəzən xalçalar bir və ya çox az 
növ həşəratların hücumuna məruz qalır. Xalça 
nümunələrində ən çox güvələrin təhlükə obyektinə 
çevrildiyini qeyd etməliyik. Bunun üçün ən çox 
naftalin maddəsi məsləhət görülür. Lakin kənd 
yerində və ya pis şəraitdə saxlanılan xalçalar siço-
vul kimi böyük ölçülü heyvanlar tərəfindən ciddi 
zərər görürlər. Bioloji zədələr kimyəvi zədələrlə 
bağlı olduğu üçün bəzən kimyəvi proseslərin get-
diyi xalça daxilində mikro-bioloji varlıqların gözə 
görünməz şəkildə məskən sala biləcəyi də qaçıl-
mazdır. Məsələni daha dərindən öyrənmək üçün 
bir çox nümunələr göstərə bilərik. 

2.

3.

4.
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"Viktoriya və Albert" muzeyində saxlanılan Şeyx Səfi xalçasını nəzərdən 
keçirək. Əvvəllər bu xalça divardan asılı vəziyyətdə qonaqlara göstə rilirdi. 

Lakin mütəxəssislər bu üsulla xalçanın ömrünə, ilmələrin rəng qamma-
sına ciddi xələl gələcəyini bildirmişlər. Divardan asılı olan xalça yerin cazibə 
qüvvəsinin təsiri ilə ağırlaşaraq aşağı dartılır. Daşıyıcı hissələrdə ilmələrin dar-
tılması prosesi gedir. Bəzi muzeylərdə xalçaların arxa tərəfinə dartılmadan qo-
runması üçün kətan vurulur. Kətanla xalı arasına isə tünd qırmızı rəngli parça 
bərkidilir. Lakin bu nisbi dartılmanın qarşısı alınsa da ilmələrdə yerləşən rəngli 
mikrohissəciklərin gözə görünməz şəkildə aşağıya doğru dartılması qaçılmazdır. 
Bu proses özünü onilliklər keçdikdən sonra ciddi şəkildə büruzə verir. Nəhayət, 
onu qeyd etməliyik ki, yuxarı hissənin rəng koloriti aşağı hissədən kəskin şəkildə 
fərqlənərək daha soyuq tonlara çevrilir. Məhz bu səbəblərə görə, "Viktoriya və 
Albert" muzeyində Şeyx Səfi xalçası döşəmə boyunca yerləşdirilimiş, üzəri qo-
ruyucu şüşə qatı ilə örtürlmüşdür. Diqqətçəkən amil ondan ibarətdir ki, ingilis 
mütəxəssislər xalça ilə şüşə qat arasındakı məsafənin az olduğunu və xalçanın 
mikrohissəciklərinin nəfəs almaqda çətinlik çəkdiyi qərarına gəldikdən sonra, qo-
ruyucu şüşə qatı ilə xalça arasındakı məsafə artırılaraq 1 m-ə çatdırılmışdır. Qeyd 
etdiyimiz bu qoruma nümunəsi xalçanın saxlanılmasının ən mükəmməl üsulla-
rından biridir. Əfsuslar olsun ki, bir çox muzeylərimizdə geniş sahələr və xüsusi 
qoruyucu kabinələr məhdud olduğundan, bu üsuldan istifadə etməkdə hələ də 
çətinlik çəkirik. 

ABŞ-ın məşhur Tekstil Muzeyində tekstil nümunələri saxlanılan şöbədə xal-
ça eksponatları da saxlanılır. Bu muzeydə ABŞ-ın digər muzeylərindəki kimi, 
hər bir xalçaya xüsusi yanaşılır. Xalçaların saxlanılmasında xüsusi kabinələrdən 
istifadə olunur. Bu kabinələrin içərisində xalçalar xüsusi formalı borulara müva-
fiq şəkildə bürünür. Xalçalar xüsusi qoruyucu paketlərə bükülüb saxlanılır. Yu-
xarı hissəsinə isə xalçanın fotosu yerləşdirilir ki, paketin içində nə saxlanıldığı 
asanlıqla müəyyən edilsin. 
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Saxlanılma zamanı diqqət edilən digər cəhət isə işıqdan qorunma amilidir. 
Avropa və ABŞ muzeylərində işıqlanma sistemi elə qurulur ki, işıq eksponatların 
üzərinə 90 dərəcəli bucaq altında düşməsin. 

Xalça eksponatlarının saxlanılmasında temperatur amili də mühüm rol oy-
nayır. Xalçalar 15-18 dərəcə temperaturda saxlanılmalıdır. Bərpaçılar həm isti, 
həm də çox soyuq havada xalçanın ilmələrinin tərkibində ciddi defektlər yarana 
biləcəyini xüsusi qeyd edirlər. Saxlanma şəraitində rütubət 60-65 faiz olmalıdır. 

Xalçalar minimum ildə iki dəfə havalandırılmalıdır. Bu tədbirin əsas məqsədi 
xalçanın “nəfəs almasına” imkan verməkdir. Başqa bir səbəb isə xalçanı daima 
nəzarətdə saxlamaq və vaxtaşırı onların qoruyucu vasitələrinin aktivliyini yoxla-
maqdır. 

Azərbaycanda təməli Fərhad Hacıyev (1929–1987) tərəfindən qoyulan elmi 
bərpa sənətinin davamçılarının fədakar əməyi neçə-neçə unikal sənət əsərinə 
“yeni həyat” qazandırmış və gələcək nəsillərin həmin dəyərlərimizdən zövq ala 
bilməsinə nail olmuşdur. Bu günə qədər Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyaları Elmi 
Bərpa Mərkəzində 10 mindən artıq müxtəlif muzey eksponatları bərpa və ya kon-
servasiya olunaraq muzeylərə təhvil verilib.

Hazırda Muzey Sərvətləri və Xatirə 
Əşyaları Elmi Bərpa Mərkəzi ilə yanaşı, 
Tarix muzeyi nəzdində də bərpa labora-
toriyası fəaliyyət göstərir. Bu laborato-
riyanın yeni qurulmasına baxmayaraq, 
artıq öz ətrafında peşəkarları toplaya 
bilmişdir. Hər iki məkanda “Xalça və 
tikmə” şöbələrinin laboratoriyaları fəa-
liy yət göstərir (5, s.63).

Bu laboratoriyalarda istər şəhər 
muzeylərindən, istərsə də rayon diyar-
şünaslıq muzeylərindən gətirilən və 
Azərbaycan mədəniyyətinin ən gözəl 
nümunələrini təcəssüm edən xalçalar 
bərpa olunaraq, gələcək nəsillərə ötü-
rülür.

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində ta-
pılan bəzi xalça qalıqlarının bərpası o 
qədər də asan deyil. Məsələn, Pazırık 
xalçasının bərpa prosesinə nəzər sa-
laq. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində 
tapılmış bu tipli incəsənət nümunələri 
müxtəlif şəraitlərə düşür. Uzun müddət 
havasız yerdə qalan xalça yeni şəraitdə 
işıq şüaları və oksigenlə təmasdan 
gözlənilməlidir. Bu zaman xalçada 
müx təlif kimyəvi proseslər gedə bilər. 
Nəticədə ilmələrin insanın gözləri ilə 
görmədiyi zədələnməsi baş verər. Bu 
tip vəziyyətdə birbaşa eksponatdan 
hissə götürülməli və laboratoriyaya 
veril məlidir ki, belə zədələr aşkara çı-
xarılsın. 

Xalçaların bərpasıında müxtəlif 
üsullar istifadə edilir. İlk növbədə xal-
çanın arxasında və ya xovunun altında 
olan həşəratların təmizlənməsi prose-
si həyata keçirilir. Daha sonra isə tam 
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şəkildə təmizlənmiş xalçanın zədələnmiş hissələri müəyyən olunur. Bu hissələrin 
bərpası üçün iplər seçilir. İmkan daxilində köhnə iplərdən istifadə edilir. Lakin 
çox zaman lazım olan iplər çətinliklə tapılır. Bu zaman bərpaçılar ipləri özləri 
rəngləyir və ya rəngli ipi xüsusi köhnəldirlər. Sonrakı mərhələdə isə əriş və arğac-
ların bərpası prosesi həyata keçirlir.

Əyirilmə prosesində yun iplərin elektrikləşməsinin, qırılmasının qarşısını al-
maq, lifləri tarazlaşdırmaq üçün onlara neft məhlulu, bitki və ya heyvan mənşəli 
yağ sürtülür. Bundan əlavə, ipin, pambığın, ipəyin və süni liflərin hər birinin 
özünəməxsus mexaniki çirkləri və tozu olur. Bütün bunları təmizləmək üçün ip 
yuyulmalıdır. Bunun üçün ipin çəkisinin 30 faizi qədər suya 5 faiz sabun, soda və 
ya digər təmizləyici əlavə edib, 45-50 dərəcə C –yə qədər isidir və ipi təmizlənənə 
qədər bu suda saxlayırlar (3, s.18).

Bərpaçı-rəssam qədim, korlanmış xalçanı bərpa etməzdən əvvəl lazımı mate-
rialı əldə etməlidir. İstifadə olunacaq ipin qalınlığı, rəngi, forması dəqiq olmalı-
dır. Bu proses gözləniləndən də çox zaman ala bilər. Belə ki, ipə təsir edən amillər: 
qoyunun növü, yaşadığı iqlim şəraiti, yediyi otun tərkibi yunun fiziki-texniki 
xassələrini və keyfiyyətini müəyyənləşdirir. 

Yunun yazda və yaxud payızda qırxılması da onun liflərinin uzunluğuna, 
şəffaflıq və təmizliyinə, boyaq qəbuletmə qabiliyyətinə təsir edir. Yazda qırxılmış 
yunun lifləri uzun, rəngi şəffaf olur və boyağı yaxşı qəbul edir. Bunların lifləri 
3-45 qrama qədər ağırlığa tab gətirə bilir. 15 qramdan az ağırlığa dözən liflər az 
davamlı liflər hesab olunur.

Ümumiyyətlə liflərin fiziki tərkibindəki sudan əlavə, yunda müəyyən 
dərəcədə rütubət olmalıdır. Adi halda onun rütubəti çəkisinin 16-17 %-ni təşkil 
etməlidir. Buna yunun kondisiya çəkisi deyilir. Bu rütubəti 17 %-dən yuxarı qal-
dırmaq və 15 %-dən aşağı salmaq olmaz. Rütubət çox olanda ipin rəngi dəyişir, 
müqaviməti azalır və çəkisi süni surətdə artır, normadan az olanda isə həm rəngi 
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zəifləyir, davamlığı azalır, həm də iş prosesində 
sürtünmə nəticəsində elektrikləşməsi şiddətlənir 
və lifləri dağılır (2, s.29).

Əgər xalçanın konservasiya olunması nəzərdə 
tutulursa, bərpa prosesində bəzi dəyişikliklər 
baş verir. Birbaşa təmizlənmədən sonra eksponat 
nümayişi üçün bərkitmə tədbirləri həyata keciri-
lir. Bu məqsədlə nəzərdə tutulan xalça müəyyən 
olunmuş parçaya bərkidilir. Seçilən parçanın rəngi 
xalçada istifadə olunan tonlardan kəskin şəkildə 
fərqlənməməlidir. Ona yaxın rəngdə olmalıdır. 
Parçanın xalçaya tikilməsi zamanı bərpaçının 
ustalığı ortaya çıxır. Belə ki, bərpaçı- rəssam bu 
tikişləri gizlətməyə çalışmalıdır. Sonda isə xalça 
kətan səthə tikilir və eksponat nümayiş olunmağa 
hazır vəziyyətə gətirilir . 

Ümumiyyətlə, konservasiya dedikdə əsərin 
olduğu vəziyyətdə saxlanılması nəzərdə tutulur. 
Xalça nümunəsinin mərkəzindəki göllərdən biri 
cırıq olsa, onu bərpa etməyə çalışmırıq, sadəcə 
olaraq arğac və ərişlərinin daha da süzülüb, 
sökülməsinin qarşısını alırıq. 

Bərpaçıların əsas məqsədi nəzərdə tutulan 
incəsənət nümunəsini bərpa etməklə yanaşı, ta-
rixiliyini mümkün qədər qorumaq və daha uzu-
nömürlü olmasına çalışmaqdır. Bu baxımdan da 
müxtəlif bərpa məktəblərinin fikirləri haçalanır. 
Əgər İtaliya bərpaçılıq məktəbi daha çox konser-
vasiyaya üstünlük verirsə, Rusiya məktəbi daha 
çox bərpaya üstünlük verir . 

Bərpadan əvvəl, bərpaya ehtiyacı olan digər 
incəsənət nümunələrində olduğu kimi, xalça 
məmulatının vəziyyəti haqqında ilkin rəyin ya-
zılması vacib məsələdir. İlkin rəydə xalçanın 
vəziyyəti, zədələr, daxildə baş verən mikro-
proseslər haqqında məlumatlar və s. yer almalıdı. 

İlk öncə muzey, bərpa mərkəzi və ya 
bərpaçının emalatxanasına daxil olmuş müvafiq 
incəsənət nümunəsinin pasportu hazırlanır. Pas-
portda ilk növbədə, incəsənət nümunəsinin ti-
poloji xüsusiyyəti qeyd olunur. Bərpaya ehtiyacı 
olan tarixi nümunə və ya incəsənət əsərləri adətən 
5 qrupa bölünür: 1) təsviri sənət əsəri; 2) tətbiqi və 
dekorativ sənət əsəri (xalça və xalça məmulatları 
bu qrupa aiddir); 3) arxeoloji abidələr; 4) sənədlər; 
5) digər nümunələr.

Milli sərvətimiz olan xalçalarımızı gələcək 
nəsillərə ötürən bərpaçılarımızın əməyi danıl-
mazdır. İllərin təcrübəsini qazanmış xalça üzrə 
bərpaçı-rəssamlardan Zibaxanım Hüseynova, 
Gülminə Əhmədova, Xatirə Əmirova, Sima Quli-
yeva, Qənirə Məmmədova, Ədilə Əsədzadə və b. 
adlarını qeyd etmək olar.

Azərbaycan Xalça Muzeyinə məxsus olan “Qı-
mıl” xalçasının ilkin ecazkar görkəminin qaytarıl-
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masına ümid çox az idi. “Quba qrupu”na daxil olan xalça iki yerə bölünəndən son-
ra kobud şəkildə tikilməklə yanaşı, çox çirklənmiş, haşiyə rənglərinin qaralması 
nəticəsində başqalaşmış, çeşnidə naxış və saçaq itkiləri baş vermiş, güvə təsirinə 
məruz qalmaqla əvvəlki görkəmini itirmişdi. Bu qədim sənət nümunəsinin tarixi 
əhəmiyyətinə daha çox üstünlük verən muzey əməkdaşları onu yalnız etnoqra-
fik mənbə-qaynaq kimi qiymətləndirmədiklərindən bərpaçılara müraciət etməyə 
qərar verdilər. Bərpaçılar prosesin çətinliyini nəzərə alaraq xalça sənətimizin 
gözəl bilicisi Xalq rəssamı Lətif Kərimovdan metodiki məsləhət alandan sonra 
işə başladılar. Xalça üzrə bərpaçı-rəssamlardan Zibaxanım Hüseynova və Ədibə 
Əsədzadənin dörd aylıq (1983-cü il) zəhməti hədər getmədi. Bütün itkilər aradan 
qaldırıldı, yüksək ustalıqla həyata keçirilən birləşdirmə prosesindən sonra isə xal-
ça əvvəlki görkəmini aldı (1, s.20).

Xalça məmulatlarının saxlanılma qaydaları özündə bir çox amilləri birləşdirir. 
Bu incəsənət nümunələri qayğı və xüsusi diqqətlə qorunmalıdır. Xalçaların sax-
lanmasında mövcud nümunənin pasportunda verilmiş tövsiyələr və rəylər nəzərə 
alınmalı, müvafiq qaydada icra olunmalıdır. Onların uzunömürlü olması və xarici 
təsirlərdən qorunması vacib məsələlərdəndir. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün 

hər bir muzey fərqli yanaşmalardan istifadə edir. Əlbəttə, burada təkcə saxlanıl-
ma şəraiti, otaq temperaturu, həşəratlardan qorunmaq üçün nəzərədə tutulan 
müxətlif dərmanlar deyil, hər bir xalçaya xüsusi diqqət tələb olunur. Müqayisəli 
təhlil aparsaq, Azərbaycan, Rusiya, Turkiyə ABŞ və Avropa muzeyləri arasında 
ciddi fərqlər görə bilərik. Bu fərqlərin əsas səbəbləri mövcud infrastrukturların 
olub-olmamasından asılıdır. Azərbaycanda təşkil edilən müxtəlif konfrans və 
tədbirlər bu çətinliklərin aradan qaldırılmasına həsr olunmuşdur.

Müasir bərpa sənəti kompleks araşdırma tələb edir. Ona bioloji və kimyəvi 
araşdırma metodları daxildir. Bərpaçı-rəssamın üzərinə böyük məsuliyyət düşür, 
incəsənət nümunəsinin uzunömürlü olması onun bilik və bacarığından asılıdır. 

Azərbaycanda 60 ildən artıq mövcud olan elmi bərpa sənəti minlərlə muzey 
sərvətimizin ömrünə ömür qatmaqda davam edir. Bərpaçılarımız elmi bərpa 
və konservasiya zamanı müasir və ənənəvi metodlardan yararlanır, beynəlxalq 
tədbir, ixtisasartırma təlimləri və sərgilərdə uğurla iştirak edirlər.
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Summary 
The article talks about the restoration work, its 

role in preserving the pristine beauty of carpets 
and saving it for the future generations. It is covers 
the intricacies of scientific restoration and conser-
vation, works activities of restoration artists and 
problems arising on the process of restoration.

Наргиз Аскерова 

Научная реставрация 
и консервация азербайджанских ковров
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реставратор по коврам, повреждения, музей 

Резюме
В статье говорится о реставрационном деле, его 

роли  в сохранении первозданной красоты ковров  и  
передаче будущему поколению. В ней повествуется 
о тонкостях  научной реставрации и консервации, 
деятельности художников-реставраторов и пробле-
мах, возникающих в процессе реставрации.
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