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А.Назми 
 
Giriş. Hər bir xalqın qədimliyi, sivilizasiyalı dünyada tutduğu yer onun əsrlər 

boyu yaratmış olduğu mədəniyyətin zənginliyi ilə dəyərləndirilir. 
Ulu babalarımızın bizə qoyub getdiyi zəngin mədəniyyət xəzinəsi, dilindən, 

məzmunundan, həcmindən, bədii tərtibatından asılı olmayaraq mühafizə edilən hər bir 
əlyazma, kitab Azərbaycan tarixini, elm və mədəniyyətini  öyrənmək üçün əvəzsiz bir 
mənbədir. 

Müasir dövrdə zəngin maddi-mənəvi irsimizi qoruyub saxlamaq üçün bir çox elmi-
tədqiqat sahələri  yaranmışdır.  Bunlardan biri də kitablara vurulan nişanları, möhürləri 
tədqiq edən elm –  sfraqistikadır. “Sfraqistika” latın sözü olub, mənası möhür demək-
dir. Sfraqistika tarix elminin köməkçi bir qolu olub, möhürlərin öyrənilməsi ilə məş-
ğuldur. Bu elmin öyrənilməsində məşhur fransız alimi Q.Şlüberjenin çox böyük əməyi 
olmuşdur. O cümlədən, rus alimlərindən N.P.Lixaçovun və V.L.Yaninin də sfraqistika 
elminə dair tədqiqatları vardır. Sfraqistika heraldika, numizmatika, onomastika və 
epiqrafika elmləri ilə sıx əlaqəlidir. 

Əlyazmalarda, müxtəlif kolleksiyalarda yazı və möhürün olması həmin abidənin 
keçdiyi tarixi yolu müəyyənləşdirir. Əlyazmalara, kitablara vurulan möhürlərdən 
məlum olur ki, bu abidələr kimlərin kolleksiyalarında, kitabxanalarında olmuş və 
kimlər tərəfindən oxunulub, mənbə kimi istifadə edilmişdir. Misal üçün, M.T.Sidqinin 
“Nəsihət və hikmətli sözlər” toplusu üzərində M.F.Axundov adına Ədəbiyyat Tarixi 
Muzeyinin möhürü vardır ki, bu da abidənin öncə həmin muzeyə məxsus olduğunu 
göstərir. Möhürlər müxtəlif materiallardan – daşdan, metaldan, sümükdən hazırlanırdı. 

İlk möhürlərin yaranma tarixi. Tarixdə məlum olan ilk möhür Qədim Misirdə 
III Amenhotep (m.ə. 1391-1353) dövrünə aid edilir. Bu dövrdə möhürlərdən daha 
çox sənədləri təsdiq etmək üçün istifadə edilirdi. 

Rus xalqına aid ən qədim möhür Kiyev knyazı Mistislav Vladimiroviçə (1076-
1132) və onun oğlu Vsevoloda (1030-1093) məxsus olmuşdur. Möhürün bir üzündə 
İsa Peyğəmbərin, digər üzündə isə qoruyucu mələk Mikayılın şəkilləri verilmişdir 
XIV əsrə qədər Kiyev knyazlığına məxsus olan möhürlərdə müqəddəslərin şəkilləri 
verilirdi. 1490-cı ildə Solovets monostırına məxsus kitabxananın əsasını qoymuş 
Dosifey üçün hazırlanmış və hərflərdən ibarət olan möhür ilk şəxsi qədim rus möhür 
nişanı hesab edilir.  

Möhürlərdə olan emblemlər, təsvir olunmuş hər bir detal müxtəlif yazı növləri və 
onların yarandığı dövrün incəsənəti ilə bağlı olmuş, məhz buna görə də kitablar 
üzərindəki nişanlar, möhürlər maddi-mədəniyyət tarixinin qiymətli abidələri hesab 
olunur. 
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XVI əsrin məşhur sənətkarları olan Dürer və Holbeynin çəkdikləri möhürlər isə 
Avropa məkanı üçün qədim kitab möhürləri hesab edilir. Orta əsrlərdə Avropada 
möhürlər zadəganların şəxsi titul və rütbələrini bildirmək üçün istifadə olunurdu. 
Orta əsrlərdə Şərqdə möhürlər bir neçə qrupa bölünürdü: rəsmi möhürlər, şəxsi 
möhürlər, yüksək dövlət məmurlarının, yəni hökmdar, vəzir, vəkillərin, həmçinin 
dövlət dəftərxana möhürləri. 

İlk möhürlər üzüklərə qoyulmuş qiymətli daşların üzərində yonulurdu. Çox 
zaman möhürlərin üzərində quş, balıq və başqa heyvanların, bəzən isə möhürün 
məxsus olduğu şəxsin adının baş hərfi həkk edilirdi. Belə möhürlər fərman, əmr və 
qərarları təsdiq etmək üçün istifadə edilirdi. 

Rus alimləri A.Y.Borisov və V.Q.Lukoninin “Sasani möhürləri” adlı tədqiqat 
işində göstərilir ki, Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) Sasani hökmdarı II Xosrov Pərvizə 
məktubu möhürsüz göndərdiyi üçün hökmdar hirslənərək oxumadan cırıb atmış və 
bildirmişdi ki,  möhürsüz məktubu istənilən şəxs oxuya bilər [2, s.9]. Bu fakt da buna 
dəlalət edir ki, sənədlərdə, məktublarda möhürlər vacib atribut hesab edilirdi. 

Azərbaycanda şəxsi möhürlərin tarixi. Azərbaycan mədəniyyətində ən qədim 
əlyazmalara, fərmanlara basılmış möhürlər mövcud olmuşdur. Tarixçi alim Ə.Nuri-
yev “Qafqaz Albaniyasının sənətkarlığı tarixindən” əsərində Azərbaycan ərazisində 
aparılan qazıntılar zamanı üzərində insan və heyvan təsvirli daş möhürlərin tapıl-
dığını göstərmişdir. Üzərində təsvirlər və yazılar olan müxtəlif qiymətli və yarı-
qiymətli daşlardan məmurlar, hakimlər, yüksək vəzifəli şəxslər, əyanlar və kahinlər 
möhür kimi istifadə edirdilər. Mingəçevir ərazisində tapılan möhürlərin üzərində 
uzanmış qoyunlar, Şamaxıda tapılmış möhürlərin üzərində isə kişi büstü  təsvir edil-
mişdir [10, s.45-46]. 

Bizim dövrə gəlib çatmış ən qədim Azərbaycan kitab möhürləri təxminən XIII-
XV əsrlərə aiddir. Qədim Azərbaycan kitablarına vurulmuş möhürlərin ilk variant-
larını qiymətli daşlar və metallar üzərindəki təsvir və yazılar bəzəyirdi. Bu möhür-
lərin sahibləri onlardan müxtəlif məqsədlərlə yanaşı, kitabların onlara məxsusluğunu 
bildirmək üçün də istifadə etmişlər. Belə kitablardan biri 1297-1299-cu illərdə İbn 
Behtişinin Marağada azərbaycanlı sənətkarlar tərəfindən üzü köçürülmüş “Mənafi-əl-
heyvan” adlı əsəridir (Əlyazma hazırda Nyu Yorkda Morqanın kitabxanasında sax-
lanılır). Əlyazmada on iki guşəli ulduz formasında olan bəzəkli xonçanın içərisində 
gözəl xətlə kitab sahibinin adı – Şəmsəddın ibn Zuşəki həkk olunmuşdur. Şəmsəddin 
Hülakilər hakimiyyətinin vəzirlərindən olmuşdur. 

Qurani-Kərimin 1338-ci ildə Marağada üzü köçürülmüş (hazırda Dublində Çester 
Bittinin kolleksiyasında saxlanılır) nüsxəsində ustad Abdulla ibn Əhməd Marağayi 
onun nəsx xətlə  köçürülməsində və səhifələrinin bədii tərtibatında böyük sənətkarlıq 
nümayiş etdirmişdir. Əlyazmanın ilk səhifəsini mərkəzində altıguşəli ulduz, kənar-
larını isə on iki yarpaqlı xonça təşkil edən möhür-nişan bəzəyir. Onun mərkəzində 
kufi xətlə “Qarşınızdakı Yaradan tərəfindən göndərilənə ancaq təmiz adamlar toxuna 
bilər” kəlamı həkk edilmişdir. 

Qədim əlyazmalar üzərindəki şəxsi möhürlər onların sahibləri haqqında dolğun 
məlumat verir. Bu möhürlərin əksəriyyəti gözəl xəttatlıq nümunələrindən və naxışlardan 
ibarətdir. Bu nişanlar kitabların müəllifi, onun üzünü köçürən xəttatlar, eləcə də kitabın 
sahiblərinin imzasının əvəzinə işlədilmiş və kitabların onlara məxsusluğunu göstərirdi. 
Hələ qədim zamanlarda Marağada (XII əsrdə Nəsirəddin Tusinin kitabxanası), Təbrizdə 
(XIII-XIV əsrlərdə dövlət xadimi Rəşidəddin Fəzlullahın kitabxanası), Ərdəbildə (XV-
XVI əsrlərdə Ş.İ.Xətainin saray kitabxanası), Şamaxıda (XII əsrdə şair Xaqaninin əmisi 
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Kafiyəddinin kitabxanası) və s. şəhərlərdə kitabxanaların olması Azərbaycanda kitablara 
vurulan möhürlərin çoxəsrlik tarixə malik olduğunu təsdiqləyir. 

XVII-XIX əsrlərdə Azərbaycanda şəxsi möhürlərdə bədii dəyişikliyi Şahzadə Sultan 
Hüseynin (XVIII əsr), şair Mirzə Şəfi Vazehin (XIX əsr), Abbasqulu ağa Bakıxanovun 
(XIX əsr), sərkərdə Abbas Mirzə Qacarın (XIX əsr), salnaməçi Bəhmən Mirzə Qacarın 
(XIX əsr), Mirzə Fətəli Axundovun (XIX əsr) və b. kitabxanalarında saxlanılan 
əlyazmaları bəzəyən nümunələrdə görmək mümkündür. Bu möhür-nişanlarda əsasən 
yazılardan geniş istifadə olunmuşdur. Onların üzərindəki yazılar ərəb əlifbası ilə yazıl-
mışdır. Kitablara, məktublara xüsusi yaraşıq verən qədim möhürlərdə onun sahibinin 
adının yazılışından başqa tez-tez müxtəlif  məzmunlu  kəlamlardan da istifadə edilirdi. 
Belə ki, M.F.Axundovun kitabxanasına məxsus olan kitablarda “Allahın qulu Fətəli”, 
Abbasqulu ağa Bakıxanovun kitabxanasında olmuş nəfis nümunələrin bir neçəsində 
“Allahdan başqa Allah yoxdur”, Şah İsmayıl Xətaiyə aid  kitablarda “Heydər oğlu 
İsmayıl Şahmərdanın (Əlinin) quludur”, Mirzə Şəfi Vazehin kitablarında “Ya 
Məhəmməd” sözləri verilmişdir. 

Nizami muzeyində qorunan şəxsi möhürlər. Müasir dövrdə çoxəsrlik Azər-
baycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin qorunmasında Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin böyük 
rolu var. Muzeydə xalqımızın görkəmli şair və yazıçılarının şəxsi əşyaları nümayiş 
edilir. Bu əşyalar arasında bir çoxlarına məxsus olan şəxsi möhürləri sərgi salonunda 
görmək olar. 

Muzeyi ziyarət edən qonaqlar bu möhür-nişanlara çox böyük maraqla tamaşa 
edirlər. Əsrlər, illər keçsə də, onlar kimə məxsus olması və nə zaman istifadə 
edilməsindən asılı olmayaraq xalqımızın maddi-mənəvi xəzinəsi kimi qorunur. 

Muzeyin ekspozisiyasında XIX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə 
Fətəli Axundovun ailə üzvlərinə məxsus dörd ədəd möhür-nişan nümayiş edilir. 
Onlardan biri M.F.Axundovun həyat yoldaşı Tubu xanıma məxsusdur. Tubu xanım 
Mirzə Fətəliyə tərbiyə vermiş Axund Hacı Ələsgərin qızı idi. M.F.Axundovla Tubu 
xanım 1842-ci ildə ailə qurmuşlar. Möhürün üzərində Tubu xanımın adı ərəb hərfləri 
ilə həkk olunmuşdur. Həmçinin üzərində hicri 1258 (1842) tarixi verilmişdir. 
Ölçüləri: 7 mm x 1 sm. Əqiqdən və metaldan hazırlanmışdır [inv. 9894]. 

Möhürlərdən biri də ədibin oğlu Rəşid bəyə məxsusdur. Rəşid bəy Brüsseldə 
mühəndislik üzrə təhsil alan ilk gənclərdən biri idi. Çox mükəmməl şəkildə ərəb, fars, 
rus və fransız dillərinə yiyələnmiş Rəşid bəy Alfred do Brealinin “Balaca parislinin 
sərgüzəştləri” romanını tərcümə etmişdir. Səkkizbucaqlı möhürün daxilində “Allahın 
qulu Rəşid” sözləri və hicri 1283 (1866) tarixi yazılmışdır. Nişanın ölçüləri: 1 x 1 sm 
[inv. 2895]. Rəşid bəyə məxsus əlyazmalar, sənədlər, məktublar hazırda AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunur. Bu sənəd və 
məktubların bəzilərində Rəşid bəyin imza əvəzinə basdığı möhürü görmək olar. 

Digər möhürlərdən biri dramaturqun qızı Zəhrabəyimə aiddir. Zəhrabəyim 
M.F.Axundovun ikinci həyat yoldaşı Nazlıbəyim Ziyadxanova ilə izdivacından dünyaya 
gəlmişdir. Səkkizbucaqlı şəxsi möhürün üzərində ərəb hərfləri ilə “Zəhrabəyim” adı və 
düzəldilməsi hicri 1283 (1866)  tarixlə verilmişdir. Ölçüləri: 1,3 x 1,5 sm [inv. 2896]. 
Möhürlərdən birinin üzərində isə ərəb hərfləri ilə “Ya Əli” sözləri var. Möhürlər əqiqdən 
və metaldan hazırlanmışdır [8, s.32]. 

Azərbaycan mətbuatı tarixində ilk satirik məcmuə olan “Molla Nəsrəddin”in 
yaradıcısı, böyük dramaturq, nasir, publisist Cəlil Məmmədquluzadənin adı yazılmış 
bir neçə möhür də maraqlı eksponatlardandır. Onlardan biri “Molla Nəsrəddin” 
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dərgisinin möhür-nişanıdır. Bu möhür 25 il dərginin nəşrində istifadə edilmişdir. 
Ədibin şəxsi əşyaları 1960-cı ildə ailəsi tərəfindən muzeyə təqdim edilmişdir. 
Möhürlər ellips şəklində düzəldilmiş, alt hissələri kvadrat, tutacaqları isə qəhvəyi 
rəngli taxtadandır. Onlar müxtəlif ölçüdədirlər [inv.2300-2303] [4, s.6]. Möhürlərdən 
birinin altlığında qartal şəkli verilmişdir. Metal möhürlərdən digərində isə “Əhməd 
ibn Cəfərqulu” adı zərb olunmuşdur. Əhməd ibn Cəfərqulu C.Məmmədquluzadənin 
həyat yoldaşı Həmidə xanımın atasıdır. Məşhur Cavanşirlər nəslinin nümayəndəsi 
olmuş Əhməd bəy dövrünün tanınmış tarixçisi, şairi idi. O, “Əsari-Əhməd bəy 
Cavanşir”, “Türk zərb məcmuəsi” adlı əsərlərin müəllifidir. Möhürün ölçüləri: 1,6 x 
1,8 [inv. 2900] [4, s.6]. 

Muzeydə Azərbaycan realist ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri, “Molla 
Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin istedadlı nümayəndəsi, odlu satiralar müəllifi Əli Nəz-
miyə məxsus möhür-nişanı da görmək olar. Möhür metaldan hazırlanmış, ellipsvarı-
dır, daşın üzərində ərəb hərfləri ilə “Ya Əli” sözü əks olunmuşdur. Daş metalın 
içərisinə geydirilmişdir. Ölçüləri: 2,2 x 1,6 sm [inv. 3243] [5]. Şair dostlarına yazdığı 
məktubların və şeirlərinin sonuna möhürlə imzasını qoyurdu. 

Memorial əşyalar arasında Azərbaycan xalqının görkəmli dramaturqu, nasiri, 
dövlət xadimi, sadə xalqı təmənnasız həkim kimi müalicə edən Nəriman Nərimanova 
məxsus şəxsi möhür də sərgilənir. Onun ən böyük arzusu xalqın savadlanması, özü-
nün maddi-mənəvi irsini qoruması idi. O, hələ 1894-cü ildə Bakıda ilk dəfə kütləvi 
kitabxana təşkil etmişdi. Xalq arasında onu “Nərimanovun kitabxanası” adlan-
dırırdılar. Bu möhürü ədib həm şəxsi məktublarına, həm o dövrdə dövlət xadimi kimi 
verdiyi fərmanlara, həm də xəstələrinə yazdığı dərman reseptlərinə basırdı. Möhür 
oval şəklində hazırlanmış, üzərində kiril əlifbası ilə ədibin soyadı həkk edilmişdir. 
Ölçüəri: 1, 8 x 1,5 [inv. 3148] [1, 13]. Kitabsevərlər şəxsi kolleksiyaların birində 
Səid Battal Qazinin türk dilindəki “Hekayələr” (1870) kitabını taparkən kitabın 
vərəqlərindən birində N.Nərimanovun möhürünün vurulduğunun şahidi olmuşlar. 

XX əsrin nasiri, jurnalisti Eynulla Ağayevin də ekspozisiyada şəxsi əşyaları arasında 
ona məxsus olan möhür çox maraqlıdır. O, ömrünün çox hissəsini “Kommunist”, “Yeni 
yol”, “Azərbaycan pioneri” kimi mətbu orqanlarda çalışmış və gənc nəsil üçün əsərlər 
yazmışdır. Ədibin zəngin şəxsi kitabxanası olmuşdur və ona məxsus kitabların ilk 
səhifələrində özünün şəxsi möhürünü qoyurdu. Möhür dördkünc taxtadan, daxilində isə 
kiril əlifbası ilə “E.A. ev kitabxanası” sözləri yazılmışdır. Ölçüləri: 5,5 x 8,5 sm [inv. 
4106] [6]. 

Məşhur cərrah, İranda elmi türkologiyanın əsasını qoymuş Cavad Heyətin zəngin 
və çoxşaxəli səmərəli fəaliyyətində Azərbaycan ədəbiyyatı, tarixi, xalqının keçmişi, 
milli folklor və eləcə də islamşünaslığa dair tədqiqatları mühüm yer tutur. Muzeydə 
alimə məxsus 2 möhür nümayiş etdirilir. Bunlardan biri onun şəxsi möhürüdür. 
Möhürün üzərində ərəb əlifbası ilə alimin adı və soyadı həkk edilmişdir. Möhür 
taxtadan hazırlanmışdır. Ölçüləri: 5 x 3,7 sm [inv. 4740] [3]. Digəri isə 36 il onun 
başçılığı ilə nəşr edilən “Varlıq” jurnalı redaksiyasının möhürüdür. Möhür taxtadan 
hazırlanmış və üzərində ingilis dilində “Varlıq” jurnalı yazılmışdır. Hər dəfə jurnal 
nəşrə hazır olduğu zaman Cavad Heyət ondan istifadə edirdi. Ölçüləri: 9,5 x 4,5 sm 
[inv. 4742] [3]. “Varlıq” jurnalı türk varlığını fars irqçiliyinin hücumlarından qoru-
maq üçün yaranmışdır. Jurnal 1979-cu ildə İranda 3 ayda 1 dəfə dərc edilirdi. Dər-
ginin işıq üzü görməsində Cavad Heyətin çox böyük rolu olmuşdur. Alim dərgini 
şəxsi vəsaiti hesabına nəşr etdirirdi. Yazıların 80 faizı Azərbaycan, iyirmi faizı isə 
fars dillərində idi. “Varlıq” jurnalı mədəniyyət və elmi-tarixi mövzularda çıxır, 
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Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının problemləri  mövzusunda  maraqlı  yazılar  çap 
edirdi. 

Nəticə. Qeyd etmək istərdim ki, müasir dövrdə sfraqistika elmi çox inkişaf 
etmişdir. Möhür-nişanların öyrənilməsi geniş yayılmış, onları əldə etmək istəyənlərin 
də, yaradanların da sayı artmışdır. Lakin buna baxmayaraq, tədqiqat obyekti olaraq 
onlar haqqında, demək olar ki, elmi ədəbiyyat mövcud deyil. Yaxşı olardı ki, bu 
möhür-nişanlar tədqiq edilsin. Bu mənəvi xəzinəmizin tədqiqi elmimizin qarşısında  
duran mühüm vəzifələrdən biridir.                                
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Inara SAFIEVA 
 

NAMES ENGRAVED ON THE PERSONAL SEALS 
 

S u m m a r y 
 
The article “Names Engraved on the Personal Seals” talks about sphragistics – 

the study of seals, the first state and personal seals as well. Being a subsidiary branch 
of the science of history, spragistics is the science of the study of seals. Emblems and 
every detail described on the seals are related to various types of writing, as well as 
the history and art of those writings, at least the symbols and seals are valuable 
monuments of material-cultural history. The first seal in history belongs to the period 
of Amunhotep III in ancient Egypt and they were used to certify documents. 
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The oldest Azerbaijani book seals that come down to the modern period belong 
to approximately XIII-XV centuries. The first variants of stamps on ancient 
Azerbaijani books were decorated with some descriptions and writings on precious 
stones and materials. Obviously, personal seals printed on manuscripts provide 
information about their owners. Most of these seals consist of beautiful calligraphic 
samples and patterns. There are different seals among the memorial things, personal 
belongings of the prominent poets and writers of Azerbaijani people demonstrated in 
the exhibition of the National Museum of Azerbaijani literature named after Nizami 
Ganjavi. The article is about the seals belonging to M.F.Akhundov and his family, 
Ali Nazmi, N.Narimanov, Jalil Mammadguluzadeh, E.Aghaev, Javad Heyat. These 
seals cause great interest in each visitor to the museum. Although centuries have 
passed regardless of whom and what period of history they belonged to, they are 
preserved as a material-spiritual treasure of our people. 

In the present-day investigation of stamps is widespread and the number of 
people who are interested in them and the makers of stamps has increased. However, 
there is almost no scientific literature on seals as an object of research. Investigation 
of this spiritual treasure is one of the important tasks of Azerbaijani science of 
research. 

 
 

Инара САФИЕВА  
 

ИМЕНА, ЗАПЕЧАТЛЁННЫЕ НА ЛИЧНЫХ ПЕЧАТЯХ 
 

Р е з ю м е 
 

В статье «Имена, запечатлённые на личных печатях» даются сведения о 
науке сфрагистика, изучающей печати, а также о происхождении первых госу-
дарственных и личных печатей. Сфрагистика – это вспомогательная истори-
ческая дисциплина, изучающая печати. 

Эмблемы на печатях, изображённая здесь каждая деталь и различные виды 
письменности были связаны с искусством периода их создания, и по этой 
причине знаки и печати на книгах считаются ценным памятником матери-
ально-культурной истории. Первая известная в истории печать принадлежала 
Амунхотепу III (1391-1353 д.н.э.) в древнем Египте. 

Самые древние азербайджанские книжные печати, дошедшие до наших 
дней, относятся приблизительно к XIII-XV векам. Первичные варианты печа-
тей на азербайджанских книгах были украшены различными изображениями и 
письменностью на драгоценных камнях и материалах. Кроме этого, личные 
печати на рукописях дают широкую информацию об их владельцах. Боль-
шинство этих печатей состоят из прекрасных образцов каллиграфии и узоров. 

В Национальном музее азербайджанской литературы имени Низами 
Гянджеви демонстрируются мемориальные предметы, принадлежащие вели-
ким азербайджанским поэтам и писателям. Среди этих предметов есть их 
личные печати. В статье нашли своё отражение сведения о личных печатях, 
принадлежащих семьям М.Ф.Ахундова, Дж.Мамедгулизаде, Али Незми, 
Н.Нариманова, Э.Агаева, Дж.Хейят. Эти печати вызывают большой интерес 
среди посетителей музея. Спустя века и годы печати хранятся как материально-
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духовные ценности нашего народа в независимости от того, кому и какому 
периоду они принадлежали. 

В настоящее время широко распространилось изучение печати, а также 
увеличилось число лиц, желающих приобрести или создавать их. Несмотря на 
это, можно сказать, что научной литературы о печати, как предмете изучения, 
почти не существует. 

Было бы целесообразным глубоко исследовать печати и знаки. Так как это 
одна из важных проблем, стоящих перед наукой, изучающей культурные 
ценности. 

 


