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დაიბეჭდა შპს „სეზანში“

სარედაქციოკოლეგია:

ვლა დი მერ პა პა ვა – თსუ რექ ტო რი, სა ქარ თვე ლოს მეც-
ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი, სა რე-
დაქ ციო კო ლე გი ის თავ მჯდო მა რე
ლე ვან ალექ სი ძე – თსუ რექ ტო რის მო ად გი ლე, სა ქარ-
თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი-
კო სი, პრო ფე სო რი, სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის თავ მჯდო მა-
რის მო ად გი ლე
მე რაბ ელი აშ ვი ლი – თსუ რექ ტო რის მო ად გი ლე, პრო ფე-
სო რი, სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის თავ მჯდო მა რის მო ად გი-
ლე
გი ორ გი ღვე დაშ ვი ლი – თსუ სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სი, პრო ფე სო რი
რე ვაზ გა ჩე ჩი ლა ძე – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ დენ-
ტი
ალექ სან დრე რონ დე ლი – თსუ პრო ფე სო რი
ია გო კაჭ კა ჭიშ ვი ლი – თსუ პრო ფე სო რი
თა მაზ ჯო ლო გუა – თსუ ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი
ელ გუ ჯა ხინ თი ბი ძე – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
რის მაგ გორ დე ზი ა ნი – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
აპო ლონ სი ლა გა ძე – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ-
დენ ტი
გუ რამ ლორ თქი ფა ნი ძე – თსუ ემე რი ტუ სი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ-
დენ ტი
ზა ზა ალექ სი ძე – თსუ ემე რი ტუ სი, სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე-
რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
ირი ნე მე ლი ქიშ ვი ლი – თსუ ემე რი ტუ სი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის წევ რ-კო რეს პონ-
დენ ტი
შო თა სამ სო ნია – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს მეც-
ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
ნო დარ ცინ ცა ძე – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს მეც-
ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
ლია მა ჭა ვა რი ა ნი – თსუ პრო ფე სო რი
გია სირ ბი ლა ძე – თსუ პრო ფე სო რი
გრიგოლ სოხაძე – თსუ ასოცირებული პრო ფე სო რი
კარ ლო აქი მი ძე – თსუ ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი
და ვით გორ დე ზი ა ნი – თსუ ემე რი ტუ სი
მი ხე ილ გე დე ვა ნიშ ვი ლი – თსუ ემე რი ტუ სი
რო მან შა ქა რიშ ვი ლი – თსუ პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
ლავ რენ ტი მა ნა გა ძე – თსუ ემე რი ტუ სი, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო სი
თევ დო რე ნი ნი ძე – თსუ პრო ფე სო რი
ლა დო ჭან ტუ რია – თსუ პრო ფე სო რი
ბე სა რი ონ ზო ი ძე – თსუ პრო ფე სო რი
იუ რი ანა ნი აშ ვი ლი – თსუ პრო ფე სო რი
თე მურ შენ გე ლია – თსუ პრო ფე სო რი, საქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის ნამ დვი ლი წევ რი
ნუგ ზარ პა ი ჭა ძე – თსუ ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი
ნა ნა მა მა გუ ლიშ ვი ლი – თსუ სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ-
თო ბის დეპარ ტა მენ ტის უფ რო სი

რედაქტორი – თამარ ხორბალაძე
ნომერზე მუშაობდნენ – ლელა მჭედლიძე,
თამარ კაციტაძე, ქეთევან გაბოშვილი
დიზაინი – ზაზა გულაშვილი
ყდის დიზაინი – ნინო ქუთათელაძე

თსუ საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
დეპარტამენტი, 2014

№6,  2014

თსუ
მეცნი ერებ ა



ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში დღე ის თვის 200-ზე მე ტი სა მეც ნი-
ერო პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა, მათ შო რის 250-მდე – ერ-
ოვ ნუ ლი და 46 – სა ერ თა შო რი სო. 

2013 წელს უნ ივ ერ სი ტე ტის ბი უჯ ეტ ით კვლე ვებ ზე გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 23 მი ლი ონ 837 ათ ასი ლა რი, რაც 
მთლი ანი ბი უჯ ეტ ის 35,8%-ია. 2014 წლის წი ნას წა რი მო ნა-
ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ 2014 წლის დი ნა მი კა გა უმ ჯო ბეს-
ლე ბუ ლი იქ ნე ბა. 

ტომ სო ნის მო ნა ცემ თა ბა ზის მი ხედ ვით, თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის თა ნამ შრომ ლე ბის მი ერ 
2013 წელს მა ღალ რე იტ ინ გულ/იმ პაქტ-ფაქ ტო რის მქო ნე 
ჟურ ნა ლებ ში გა მოქ ვეყ ნდა 354 სა მეც ნი ერო პუბ ლი კა ცია. 
იმ ავე 2013 წელს თსუ-ში და ცუ ლია 45 სა დოქ ტო რო ნაშ-
რო მი;

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თსუ სა მეც ნი ერო კვლე ვე ბის და-
ფი ნან სე ბის მთა ვა რი წყა როა სა ხელ მწი ფო და სა ერ თა-
შო რი სო სა მეც ნი ერო გრან ტე ბი, რომ ლებ საც თსუ-ის მეც-
ნი ერ ები შე სა ბა მის კონ კურ სებ ში მო ნა წი ლე ობ ის გზით 
იპ ოვ ებ ენ. 

თსუ სა მეც ნი ერო კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის დე-
პარ ტა მენ ტის 2014 წლის მო ნა ცე მე ბით, თსუ-ის გა მარ-
ჯვე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა 7,9 მი ლი ონ 
ლარს შე ად გენ და, მათ შო რის თსუ -დან თა ნა და ფი ნან სე-
ბა – 179 177ლარს შე ად გენს;

თსუ-ის თა ნამ შრომ ლებს 2013 წელს მი ღე ბუ ლი აქ ვთ 
მო ნა წი ლე ობა ის ეთ კონ კურ სებ ში, რო გო რი ცაა: ფუნ-
და მენ ტუ რი და გა მო ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბი სათ ვის სა ხელ-
მწი ფო სა მეც ნი ერო გრან ტე ბის კონ კურ სე ბი (FR, AR); 
უცხო ეთ ში მოღ ვა წე თა ნა მე მა მუ ლე თა მო ნა წი ლე ობ ით 
ერ თობ ლი ვი კვლე ვე ბი სათ ვის სა ხელ მწი ფო გრან ტე ბის 
კონ კურ სი (DI); სა მეც ნი ერო – კვლე ვი თი აპ არ ატ ურ ის შეს-
ყიდ ვი სათ ვის კონ კურ სი (AP); საზღვარ გა რეთ არ სე ბუ ლი 
ქარ თუ ლი მა ტე რი ალ ური და სუ ლი ერი მემ კვიდ რე ობ-
ის სა მეც ნი ერო კვლე ვი სათ ვის სა მეც ნი ერო საგ რან ტო 
კონ კურ სი (ME); 2013 წლის სა ხელ მწი ფო სა მეც ნი ერო 
საგ რან ტო კონ კურ სი „ქარ თუ ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი ლექ-
სი კო ნე ბი“ (LE); სა კონ ფე რენ ციო გრან ტე ბის კონ კურ სი 
(CG); ზამ თრის სკო ლე ბის და ფი ნან სე ბის ქვეპ როგ რა მა; 
ახ ალ გაზ რდა მეც ნი ერ ებ ის თვის პრე ზი დენ ტის სა მეც ნი-
ერო გრან ტე ბის კონ კურ სი (PG); დოქ ტო რან ტუ რის სა-
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის საგ რან ტო კონ კურ სი 
(DO); უკ რა ინ ის მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნო ლო გი ებ ის ცენ-
ტრი სა და შო თა რუს თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო 
ფონ დის მი ერ „მიზ ნობ რი ვი კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მის“ ფარ გლებ ში ორ გა ნი ზე ბუ ლი მე ხუ თე და მე-
ექ ვსე ერ თობ ლი ვი კონ კურ სე ბი (MTCU – SRNSF); SRNSF 

თსუ – სა მეც ნი ერო საქ მი ან ობ ის
მოკ ლე მი მო ხილ ვა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან სამეცნიერო 
კონკურსებში წარდგენილი/მიღებული პროექტების 
დინამიკა გვაჩვენებს, რომ თსუ მეცნიერები მუდმივად 
გამოირჩევიან განსაკუთრებული აქტიურობით, ბოლო 
ორი წლის განმავლობაში კი მათ მიერ მოპოვებული 
გრანტების რაოდენობა გასული წლების მაჩვენებელს 
მნიშვნელოვნად აღემატება.
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წარდგენილი/მიღებული პროექტების 
დინამიკა წლების მიხედვით
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და CNRS ერ თობ ლი ვი კონ კურ სი; შო თა 
რუს თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო 
ფონ დი სა და გერ მა ნი ის იულ იხ ის კვლე-
ვი თი ცენ ტრის – Forschungszentrum Jülich; 
ერ თობ ლი ვი კვლე ვით – სა გან მა ნათ ლებ-
ლო პროგ რა მის საგ რან ტო კონ კურ სი; 
TEMPUS IV 6 კონ კურ სი;

სტა ტის ტი კა მოწ მობს, რომ თით ქმის 
ყვე ლა კონ კურ სის შე დე გე ბის მი ხედ ვით 
თსუ მო წი ნა ვეა რო გორც წარ დგე ნი ლი, 
ას ევე მო პო ვე ბუ ლი გრან ტე ბის რა ოდ ენ-
ობ ით; ჩვენ მხო ლოდ რამ დე ნი მე კონ კურ-
სის შე დე გებ ზე შევ ჩერ დე ბით, კერ ძოდ:

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი-
დან სესფ-სა (სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი 
სა მეც ნი ერო ფონ დი) და რუს თა ვე ლის 
ფონ დში წარ დგე ნი ლი/მი ღე ბუ ლი პრო-
ექ ტე ბის დი ნა მი კა გვაჩ ვე ნებს, რომ თსუ 
მეც ნი ერ ები მუდ მი ვად გა მო ირ ჩე ვი ან გან-
სა კუთ რე ბუ ლი აქ ტი ურ ობ ით, ბო ლო ორი 
წლის გან მავ ლო ბა ში კი მათ მი ერ მო პო-
ვე ბუ ლი გრან ტე ბის რა ოდ ენ ობა გა სუ ლი 

წლე ბის მაჩ ვე ნე ბელს მნიშ ვნე ლოვ ნად 
აღ ემ ატ ება: 2006 წელს – წარ დგე ნი ლი 
იყო 180 პრო ექ ტი, და ფი ნან სე ბუ ლი – 22; 
2007 წელს წარ დგე ნი ლია 142, და ფი ნან-
სე ბუ ლი -23; 2008 წელს წარ დგე ნი ლია 
163, და ფი ნან სე ბუ ლი – 35; 2009 წელს 
წარ დგე ნი ლი – 129 პრო ექ ტი დან და ფი-
ნან სე ბუ ლია 29; ამ ფონ დე ბის გა ერ თი ან-
ებ ის შემ დეგ, 2011 წელს 334 წარ დგე ნი ლი 
გა ნაცხა დი დან და ფი ნან სდა 21 პრო ექ ტი; 
2012 წელს 296 წარ დგე ნი ლი პრო ექ ტი-
დან 71 და ფი ნან სდა; 2013 წელს 270-დან 
– 48 პრო ექ ტი.

ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე ბის მხარ და ჭე-
რის თვის გა მოცხა დე ბულ სა ხელ მწი ფო სა-
მეც ნი ერო გრან ტე ბის 2013 წლის კონ კურ-
სებ ში სულ და ფი ნან სდა 86 პრო ექ ტი, სა-
იდ ან აც 33 პრო ექ ტი – ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სახლმწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის მეც ნი ერ თა 
ავ ტო რო ბო თაა, ხო ლო ერთ პრო ექ ტში 
თსუ თა ნა მო ნა წი ლეა. პრო ექ ტე ბის რა ოდ-
ენ ობ ით თსუ მნიშ ვნე ლოვ ნად ლი დე რობს 
ქარ თულ უნ ივ ერ სი ტე ტებს შო რის.

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ-
ერ სი ტეტ ში კვლე ვი თი საქ მი ან ობა მიმ დი ნა-
რე ობს ფა კულ ტე ტებ სა და 16 სა მეც ნი ერო-
კვლე ვით ინ სტი ტუტ ში, რომ ლე ბიც დღეს 
თსუ-ს შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ან და მის სა-
მეც ნი ერო პო ტენ ცი ალს აძ ლი ერ ებ ენ

2013 წლის მო ნა ცე მე ბით, გა მარ ჯვე-
ბუ ლი პრო ექ ტე ბი ასე გა ნა წილ და – 19 
პრო ექ ტის ავ ტო რე ბი თსუ-ის ინ სტი ტუ ტე-
ბი არი ან, 14 პრო ექ ტის კი – თსუ-ის ფა-
კულ ტე ტე ბი. ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე ბის 
კონ კურ სებ ში გა მარ ჯვე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის 
მი ხედ ვით ფა კულ ტე ტებს შო რის ლი დე-
რობს ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც-
ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი, ინ სტი ტუ ტებ ში 
კი თსუ ან დრო ნი კაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
ფი ზი კის ინ სტუ ტუ ტი და თსუ რუს თა ვე ლის 
ინ სტი ტუ ტი;

თსუ-სთვის წარ მა ტე ბუ ლი იყო გა მო-
ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბის მხარ და ჭე რის თვის 
გა მოცხა დე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო სა მეც ნი-
ერო გრან ტე ბის 2013 წლის კონ კურ სიც 
– მთლი ან ად და ფი ნან სე ბუ ლი 27 პრო ექ-
ტი დან თსუ-ს მეც ნი ერ ებს ეკ უთ ვნის 9 პრო-
ექ ტი; უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ხე ლით გა მარ-
ჯვე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის ავ ტო რებს შო რის 
ყვე ლა ზე მე ტი გრან ტი კვლავ თსუ ფა კულ-
ტე ტებ ზე და საქ მე ბულ მეც ნი ერ თა ავ ტო-
რო ბი თაა; მათ შემ დეგ პირ ვე ლო ბას არ 
თმობს თსუ მე ლი ქიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
ფი ზი კი სა და ორ გა ნუ ლი ქი მი ის ინ სტი-
ტუ ტი, რო მელ საც თსუ თვალ ჭრე ლი ძის 
სა ხე ლო ბის მი ნე რა ლუ რი ნედ ლე ულ ის 
ინ სტი ტუ ტი მოჰ ყვე ბა.

„უცხო ეთ ში მოღ ვა წე თა ნა მე მა მუ ლე-
თა მო ნა წი ლე ობ ით ერ თობ ლი ვი კვლე-
ვე ბის თვის“ სა ხელ მწი ფო გრან ტე ბის 2013 
წლის კონ კურ სის შე დე გე ბით სულ და ფი-
ნან სდა 12 პრო ექ ტი, მათ შო რის თსუ-დან 
წარ დგე ნი ლი – 7 პრო ექ ტი. ამ პრო ექ ტე-
ბის მი ხედ ვი თაც, უნ ივ ერ სი ტე ტე ლე ბი დან 
ზუს ტი და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო ფა კულ ტე-
ტი და თსუ ან დრო ნი კაშ ვი ლის ინ სტი ტუ ტი 
ლი დე რო ბენ: ზუს ტი და სა ბუ ნე ბის მეტყევ-
ლო ფა კულ ტე ტის ავ ტო რო ბით პრო ექ ტე-
ბის 29 %-(5 პრო ექ ტი) არ ის მო პო ვე ბუ ლი; 
თსუ ან დრო ნი კაშ ვი ლის ინ სტი ტუ ტის ავ-
ტო რო ბით 23% – (4 პრო ექ ტი); 

სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი აპ არ ატ ურ ის 
შეს ყიდ ვის თვის კონ კურ სში წარ დგე ნი ლი 
89 გა ნაცხა დი დან, თსუ-დან 22 პრო ექ-
ტი იყო. ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი-
დან გა იმ არ ჯვა 6-მა პრო ექ ტმა, ერ თში კი 
თსუ თა ნა მო ნა წი ლეა. 

„საზღვარ გა რეთ არ სე ბუ ლი ქარ თუ ლი 
მა ტე რი ალ ური და სუ ლი ერი მემ კიდ რე ობ-
ის სა მეც ნი ერო კვლე ვის თვის“ 2013 წლის 
სა ხელ მწი ფო სა მეც ნი ერო საგ რან ტო კონ-
კურ სის შე დე გე ბი ასე გა მო იყ ურ ება: სულ 
გა მარ ჯვე ბუ ლი 6 პრო ექ ტი დან 2 პრო ექ ტი 
თსუ მეც ნი ერ ებ ის მი ერაა წარ დგე ნი ლი.

2013 წლის სა ხელ მწი ფო სა მეც ნი ერო 
საგ რან ტო კონ კურ სზე „ქარ თუ ლი ელ ექ-

გამოყენებითი კვლე ვე ბის მხარ და ჭე რის თვის გა მოცხა დე ბული
სა ხელ მწი ფო სა მეც ნი ერო გრან ტე ბის 2013 წლის კონ კურ სის შედეგები

სხვა 4%

თსუ რ. დვალის მანქანათა
მექანიკის ინსტიტუტი 4%

ახალგაზრდა მეცნიერთა ცენტრი
(კავშირი „იზოტოპები“) 4%

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 7%
გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 7%

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 22%

საქართველოს
აგრარული უნივერსიტეტი 22%

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 33%

ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე ბის მხარ და ჭე რის თვის გა მოცხა დე ბული
სა ხელ მწი ფო სა მეც ნი ერო გრან ტე ბის 2013 წლის კონ კურ სის შედეგები

ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი

ა. წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

გ. ჩუბინაშვილის ქართ. ხელოვნ. ისტ. 
და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კ/ც

შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

სხვა კვლევითი ცენტრები

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

37%

15%

13%9%
7%

5%
3%

3%
3%

2%2%
1%

4 თსუ მეცნიერება | 2014



ტრო ნუ ლი ლექ სი კო ნე ბი“ გა იმ არ ჯვა 4 
პრო ექ ტმა, სა იდ ან აც 1 სა ხელ მწი ფო უნ-
ივ ერ სი ტე ტის წარ დგე ნი ლია. 

სა კონ ფე რენ ციო გრან ტე ბის კონ კუ რი-
სის შე დე გე ბი კი ას ეთია: და ფი ნან სე ბუ ლი 
31 პრო ექ ტი დან თსუ-ისაა – 11. 

სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს „უმ აღ ლე სი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
ხელ შეწყო ბის პროგ რა მის“ „ზამ თრის 
სკო ლე ბის და ფი ნან სე ბის ქვეპ როგ რა მე-
ბის“ შე დე გად და ფი ნან სდა 8 პრო ექ ტი, 
აქ ედ ან 4 – თსუ-დან. 

რაც შე ეხ ება ახ ალ აგ აზ რდა მეც ნი-
ერ ებ ის თვის პრე ზი დენ ტის სა მეც ნი ერო 
გრან ტე ბის კონ კურ სის შე დე გებს: სულ 
და ფი ნან სდა 69 გრან ტი – 41 დოქ ტო-
რის, 28 მა გის ტრის. თსუ-დან და ფი ნან-

სდა 23 პრო ექ ტი, 15 დოქ ტო რის და 8 
მა გის ტრის. შე და რე ბის თვის „ილიაუნის“ 
გან მცხა დებ ლე ბი და ფი ნან სდნენ სულ 
10; სტუს-10; თსსუ-ს – 2; აგ რა რუ ლის – 4; 
ხო ლო სხვა და ნარ ჩე ნი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი-
დან – 8 და 12. 

2013-2014 წლე ბის დოქ ტუ რან ტუ რის 
სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის საგ-
რან ტო კონ კურ სის შე დე გე ბით, სულ წარ-
დგე ნი ლი იყო 252 გა ნაცხა დი, სა იდ ან აც 
გა იმ არ ჯვა 135-მა პრო ექ ტმა. თსუ-დან 
წარ დგე ნი ლი 99 პრო ექ ტი დან გა იმ არ ჯვა 
60-მა პრო ექ ტმა.

MTCU-SRNSF წარ დგე ნი ლი 114 პრო-
ექ ტი დან 20 თსუ-დან იყო; სულ და ფი ნან-
სდა 9, თსუ-დან – 4. 

შო თა რუს თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც-
ნი ერო ფონ დის და საფ რან გე თის სა მეც ნი-

ერო კვლე ვე ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის CNRS 
ერ თობ ლი ვი სა მეც ნი ერო პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში გა მოცხა დე ბუ ლი 2013 წლის 
კონ კურ სის შე დე გე ბით, სულ გა იმ არ ჯვა 3 
პრო ექ ტმა, სა იდ ან აც 2 თსუ-დან იყო.

შო თა რუს თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც-
ნი ერო ფონ დი სა და გერ მა ნი ის იულ იხ ის-
კვლე ვი თი ცენ ტრის – Forschungszentrum 
Jülich (JÜLICH) ერ თობ ლი ვი კვლე ვით-სა-
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის 2013 წლის 
კონ კურ სის შე დე გე ბით, წარ მოდ გე ნი ლი 3 
პრო ექ ტი დან სა მი ვე და ფი ნან სდა, აქ ედ ან 
1 ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ-
ერ სი ტე ტის პრო ექ ტია.

ტემ პუ სი IV 6th call: თსუ-დან წარ დგე ნი-
ლი იყო 55 პრო ექ ტი, კონ კურ სში გა მარ-
ჯვე ბუ ლი 19 პრო ექ ტი დან 11 თსუ-ს მო ნა-
წი ლე ობ ით გან ხორ ცი ელ დე ბა.

თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის 
გეოგრაფიის ინსტიტუტი 1

თსუ არნ. ჩიქობავას 
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 1

თსუ რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა 
და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 2

თსუ მ. ნოდიას
გეოფიზიკის ინსტიტუტი 2

თსუ ი. ვეკუას გამოყენებითი 
მათემატიკის ინსტიტუტი 2

თსუ პ. მელიქიშვილის ფიზიკური და 
ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი 3

თსუ ე. ანდრონიკაშვილის 
ფიზიკის ინსტიტუტი 4

თსუ შოთა რუსთაველის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი 4

თსუ ფაკულტეტები 14

ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე ბისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო 
გრანტების 2013 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტები

თსუ პ. მელიქიშვილის ფიზიკური 
და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი 1

თსუ მინერალური ნედლეულის 
კავკასიის ალექსანდრე 

თვალჭრელიძის ინსტიტუტი
1

თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის 
გეოგრაფიის ინსტიტუტი 2

თსუ ა. ჯანელიძის 
გეოლოგიის ინსტიტუტი 1

თსუ ფაკულტეტები 4

გამოყენებითი კვლე ვე ბისთვის 
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 

2013 წლის კონკურსში გამარჯვებული 
პროექტები
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ერთობლივი კვლევების 20 წელი

ბუ ნე ბა ში არ სე ბუ ლი ფორ მე ბი ძალ-
ზე შთამ ბეჭ და ვია, რო გორც სი ლა მა ზით, 
ას ევე მრა ვალ ფე როვ ნე ბით. დღემ დე 
და უდ გე ნე ლია ეს ფორ მე ბი მათ თან და-
კავ ში რე ბულ მოვ ლე ნებს გან საზღვრა ვენ 
თუ პი რი ქით, ის ინი რა ღაც მოვ ლე ნის 
„ბუ ნებ რივ“ შე დეგს წარ მო ად გე ნენ. ამ 
უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო და გლო ბა ლუ-
რი ამ ოც ან ებ ის შეს წავ ლას მა თე მა ტი კა 
გე ომ ეტ რი ული მიდ გო მე ბით ახ ორ ცი ელ-
ებს. ამ მიდ გო მებ ზე ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის, 
ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ-
ებ ათა ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი ილია 
თავ ხე ლი ძე გვე სა უბ რე ბა:

„ეს პრო ცე სი ძალ ზე ლა მაზ, სა ინ ტე რე-
სო და რთულ ამ ოც ან ებ თა ნაა და კავ ში რე-
ბუ ლი. უძ ვე ლე სი დრო იდ ან პლა ტო ნი და 
მი სი სკო ლა „წმინ და“ (νοηtά – მენ ტა ლუ-
რი, აბ სტრაქ ტუ ლი) გე ომ ეტ რი ული ფორ-
მე ბის შეს წავ ლა ზე აკ ეთ ებ და აქ ცენ ტს, 
ხო ლო არ ქი მე დე, აპ ოლ ონი უსი, ევ კლი-
დე, ჰე რო ნი და მა თი მრა ვა ლი მიმ დე-
ვა რი ცდი ლობ და გე ომ ეტ რი ის სა შუ ალ-
ებ ით (αiσθητα – დაკ ვირვე ბი თი, და ყო ფა 
ეკ უთ ვნის გე მი ნუს რო დო სელს I სა უკ უნე 
ძვ.წ.ა.) აეხ სნა ესა თუ ის მოვ ლე ნა. 

მეჩ ვიდ მეტე სა უკ უნ ის და საწყის ში, 
იოჰ ან კეპ ლე რი სა და გა ლი ლეო გა ლი-

ლე ის გა მოკ ვლე ვებ მა გა მოკ ვე თეს ერ-
თი ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო საზ რე ბა, 
რომ ბუ ნებ რი ვი ობი ექ ტე ბის მოძ რა ობ ის 
ტრა ექ ტო რი ის შეს წავ ლა მჭიდ რო დაა 
და მო კი დე ბუ ლი „კლა სი კუ რი კო ნუ სუ რი 
კვე თე ბის“ (მე ორე რი გის წი რე ბი) ცოდ ნა-
ზე. ეს მო საზ რე ბა კი დევ უფ რო გამ ყარ და 
სერ ისა აკ ნი უტ ონ ის მი ერ მსოფ ლიო მი-
ზი დუ ლო ბის კა ნო ნის აღ მო ჩე ნის შემ დეგ. 
მოვ ლე ნის შეს წავ ლის ნი უტ ონ ისე ული 
მიდ გო მა არ სით გე ომ ეტ რი ული იყო, მაგ-
რამ მოკ ლე ხან ში, მე ქა ნი კა სა და სხვა 
სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ებ ში, კვ-
ლე ვი სას, და იწყო ზო გა დად მა თე მა ტი კუ-
რი (ალ გებ რის, ან ალ იზ ის, ალ ბა თო ბის 
თე ორი ის და სხვ.) მე თო დე ბის ფარ თოდ 
გა მო ყე ნე ბა, და ეს პრო ცე სი დღემ დე 
ძალ ზე აქ ტი ურ ად მიმ დი ნა რე ობს. უნ და 
აღ ინ იშ ნოს, რომ ამ პრო ცესს ხე ლი შე-
უწყო რე ნე დე კარ ტი სა და პი ერ ფერ მას 
მი ერ ან ალ იზ ური გე ომ ეტ რი ის სა ფუძ ვლე-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბამ, რა მაც კი დევ უფ რო 
გა აფ არ თო ვა გე ომ ეტ რი ული მიდ გო მე ბის 
გა მო ყე ნე ბა და შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ან-
ალ იზ ური ფორ მუ ლე ბით გე ომ ეტ რი ული 
ფორ მე ბი სა და ობი ექ ტე ბის მოძ რა ობ ის 
ტრა ექ ტო რი ებ ის ჩა წე რა. შე უძ ლე ბე ლია 
ერთ მცი რე ნაშ რომ ში მი მო ხი ლულ იქ ნას 
ყვე ლა ის გზა, რო მე ლიც ამ პე რი ოდ იდ ან 
მო ყო ლე ბუ ლი ცდი ლობს ფორ მე ბის შეს-
წავ ლას, თა ნაც მოხ დეს ამ გზე ბის ძლი-
ერი და სუს ტი მხა რე ებ ის აღ ნიშ ვნა. 

აქ მო ტა ნი ლი იქ ნე ბა ორი გზა, რო-
მე ლიც თით ქმის ერ თდრო ულ ად მო ყო-
ლე ბუ ლი 1994 წლი დან დღემ დე ვი თარ-
დე ბა ბელ გი ურ-ქარ თულ-იტ ალი ური ჯგ-
უ ფის მი ერ.

1994 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი მცე ნა რე-
თა გე ნე ტი კის სპე ცი ალ ის ტი ბელ გი იდ ან, 
იოჰ ან ჯი ელ ისი და ინ ტე რეს და მცე ნა რე-
თა ფორ მე ბის ან ალ იზ ური ჩა წე რის შე-
საძ ლებ ლო ბით და მან, გა ნა ზო გა და რა 
ფრან გი მეც ნი ერ ის გაბ რი ელ ლა მეს მე-
თო დი, და წე რა ე.წ. სუ პერ ფორ მუ ლა, რო-
მე ლიც დღეს მის სა ხელ ატ არ ებს. 

თოვლის ფიფქი ყვავილი პეტუნია ტორნადო და ელვა წყლის წვეთი

კონუსური კვეთები

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ზუსტ და 
საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ასოცირებული პროფესორი,
ფიზიკა-მათემატიკის 
მეცნიერებათა დოქტორი, 
უფროსი მეცნიერ 
თანამშრომელი, ილია ვეკუას 
პრემიის ლაურეატი 1984 წ.
დაჯილდოვებულია უკრაინის 
მათემატიკოსთა 2009 წლის 
ყრილობის აკადემიკოს
ნიკოლოზ ბოგოლიუბოვის 
მემორიალური ოქროს მედლით. 
სხვადასხვა ფორმით 
მოღვაწეობდა მოსკოვის 
ლომონოსოვის სახ. 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში 
(რუსეთი), ლონდონის 
ვენსმისტერის (ინგლისი), რომის 
უნივერსიტეტ „ლა საპიენცას“-ა 
და სალერნოს უნივერსიტეტში 
(იტალია), ჰაიდელბერგისა 
და კიოლნის უნივერსიტეტში 
(გერმანია), ვილნიუსის 
უნივერსიტეტში (ლიტვა) 
არის მრავალი საერთაშორისო 
სამეცნიერო ფორუმის მონაწილე 
(45-მდე) და ორგანიზატორი (25-
მდე). არის 70-მდე სამეცნიერო 
ნაშრომის ავტორი.

ილია თავხელიძე
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რო დე საც: m1 = m2 = 4, A = B = 1 და n1 = n2 = n3 = n ფორ მუ ლა 
ლა მეს წი რებს გა მო სა ხავს. ძალ ზე სა ინ ტე რე სო და მო ულ ოდ ნე ლი აღ მოჩ ნდა, რომ ჯი-
ელ ის ის ფორ მუ ლა პა რა მეტ რე ბის სპე ცი ალ ური შერ ჩე ვით მრა ვა ლი ორ გა ნიზ მის ჭრი-
ლის (კვე თის) ფორ მას აღ წერს ანუ ამ ფორ მე ბის კონ ტუ რე ბი წრე წი რის გე ომ ეტ რი ული 
დე ფორ მა ცი ით მი იღ ება. ამ სა კითხებს მი ეძ ღვნა 2003 წელს ბელ გი აში გა მო ცე მუ ლი 
ორ იგ ინ ალ ური წიგ ნი (J.Gielis – Inventing the Circle, The Geometry of Nature). 

ამ მი მარ თუ ლე ბას აღ მო აჩ ნდა მიმ დევ რე ბი და იოჰ ან ის ირ გვლივ სხვა დას ხვა ქვეყ-
ნი დან და ინ ტე რე სე ბულ მა მეც ნი ერ ებ მა მო იყ არ ეს თა ვი – ტომ გე რატ სი (ჰო ლან დია), 
იოჰ ან ფუ გე რო ლე (საფ რან გე თი), პი ერ პა ოლო ნა ტა ლი ნი (იტ ალია) და სხვ.

ქარ თულ-იტ ალი ური ჯგუ ფი (თავ და პირ ვე ლად ორი მეც ნი ერი ილია თავ ხე ლი ძე და 
პა ოლო რი ჩი) 1998 წლი დან და ინ ტე რეს და წმინ და მა თე მა ტი კუ რი სა კითხით, თუ რო-
გო რი და მო კი დე ბუ ლი არ ის (მი და მოს) გე ომ ეტ რი აზე კერ ძო  წარ მო ებ ულ ები ანი დი-
ფე რენ ცი ალ ური გან ტო ლე ბე ბი სათ ვის დას მუ ლი ამ ოც ან ის ამ ონ ას ხნი. ეს ბუ ნებ რი ვი 
გაგ რძე ლე ბა იყო იმ ამ ოც ან ებ ისა, რომ ლე ბიც ამ მეც ნი ერ ებს მათ მა მას წავ ლებ ლებ მა 
(ილია ვე კუ ამ, გა ეტ ანო ფი კე რამ და ოლ ღა ოლე ინ იკ მა) სხვა დას ხვა ფორ მით და უს ვეს. 
ამ სა კითხე ბის სა ფუძ ვლი ანი შეს წავ ლი სათ ვის ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი თვით გე ომ ეტ რი-
ის ან ალ იზ ური წარ მოდ გე ნა აღ მოჩ ნდა. ხან გრძლი ვი მუ შა ობ ის შე დე გად ერ თი მხრივ 
გა მო ჩე ნი ლი ფრან გი მა თე მა ტი კო სის გას პარ მონ ჟის (გაბ რი ელ ლა მეს მას წავ ლე ბე ლი) 
იდე აზე დაყ რდნო ბი თა და მე ორე მხრივ, ტო რო იდ ალ ური ლო კა ლუ რი სა კო ორ დი ნა ტო 
სის ტე მის იდე ოლ ოგი ის გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლი გახ და საკ მა ოდ ფარ თე კლა სის 
გე ომ ეტ რი ული ფი გუ რე ბი სა და ზე და პი რე ბის ან ალ იზ ური ფორ მუ ლე ბის სა შუ ალ ებ ით 
აღ წე რა. დღეს, ფი გუ რე ბის ეს კლა სი ცნო ბი ლია, რო გორც გან ზო გა დე ბუ ლი მბრუ ნავ-
გრეხ ვა დი (ბზრი ალა) ფი გუ რე ბი, რომ ლე ბიც ან ალ იზ ურ ად შემ დე გი სა ხით ჩა იწ ერ ება:
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უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ავ ტო რე ბის მი ერ დად გე ნილ იქ ნა ამ ობი ექ ტე ბის ჩა სა წე-
რად გა მო ყე ნე ბუ ლი 5 ფუნ ქცი ისა და ორი პა რა მეტ რის გე ომ ეტ რი ული არ სი. შე მა ჯა მე-
ბე ლი ნაშ რო მი გა მოქ ვეყ ნე ბულ იქ ნა იტ ალი ის ნა ცი ონ ალ ური აკ ად ემი ის შრო მებ ში (I. 
Tavkhelidze and P.E. Ricci, Classification of a Wide Set of Geometric Figures, Surfaces and 
Lines – (Trajectories), Rendiconti Academia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Memorie di 
Matematica e Applicazioni, Serie V, vol. XXX, Parte 1, 2006 – 124 o, Dalla Fondazione (1782) 
Roma, pp.191-212) . ამ წარ მოდ გე ნის სა შუ ალ ებ ით შე საძ ლე ბე ლი გახ და აღ წე რი ლი ყო 
ე.წ. „გან ზო გა დე ბუ ლი მე ბი უს-ლის ტინ გის“ სხე ულ ები და ზე და პი რე ბი და გა მოკ ვლე ულ-
იყო მა თი და მა ხა სი ათ ებ ელი რამ დე ნი მე თვი სე ბა. გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სი გა მო იწ-
ვია ამ მე თო დით ილია თავ ხე ლი ძის მი ერ შეს წავ ლილ მა გან ზო გა დე ბუ ლი მე ბი უს-ლის-
ტინ გის ზე და პი რე ბის „გაჭ რებ მა„, და ეს შე დე გე ბი 2007 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ეც ნო-
ბა რამ დე ნი მე სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო ფო რუმს და სპე ცი ლუ რად აღ ინ იშ ნა 2009 
წლის უკ რა ინ ის მა თე მა ტი კოს თა ყრი ლო ბა ზე. 

ამ წლებ ში ჯგუ ფი გა ფარ თოვ და და სა მუ შაოებში ჩა ერ თვნენ იტ ალი ელი კო ლე გე ბი: კა-
ტე რი ნა კა სი ზა, დი ეგო კა რა ტე ლი, სერ ჯიო კა მი ცი, ხო ლო ქარ თუ ლი მხრი დან სა მუ შაოების 
ახ ალი პერ სპექ ტი ვა და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა გან საზღვრა ექ იმ მა, პრო ფე სორ მა მა-
მან ტი რო გა ვამ, თუმ ცა მან კო ლე გებს, იმ დრო ის ათ ვის ძალ ზე რთუ ლი ამ ოც ანა ჩა მო უყ-
ალ იბა – ჩა იწ ერ ება თუ არა რთუ ლი გე ომ ეტ რი ის მქო ნე ობი ექ ტის მოძ რა ობა ფორ მუ ლე ბის 
სა შუ ალ ებ ით. მან ვე გან საზღვრა ამ გა მოკ ვლე ვე ბის ერთ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი გა მო ყე-
ნე ბი თი მხა რე – ესაა ორ გა ნო თა დი ნა მი კა ში გა მოკ ვლე ვის პერ სპექ ტი ვა. 

 2010 წე ლი ამ ორი ჯგუ ფი სათ ვის გან მსაზღვრე ლი აღ მოჩ ნდა პა ოლო რი ჩის, დი ეგო 
კა რა ტე ლი სა და იოჰ ან ჯი ელ ის ის შეხ ვედ რა, ის ინი ერ თმა ნეთს სა ერ თა შო რი სო კონ-
ფე რენ ცი აზე შეხ ვდნენ, ხო ლო ჯგუ ფე ბის და ნარ ჩე ნი წევ რე ბი ინ ტერ ნე ტის სა შუ ალ ებ ით 

თავხელიძე-რიჩის წარმოდგენით ჩაწერილი
მებიუს-ლისტინგის ზედაპირი

ორგანოთა მოდელირების მცდელობა

თავხელიძის მეთოდით ჯეილსის ფორმულაზე 
დაყრდნობით წარმოდგენილი ფიგურების 

მაგალითები

თავ ხე ლი ძე-რი ჩის წარ მოდ გე ნით ჩა წე რი ლი მე ბი უს-
ლის ტინ გის ზე და პი რი სა და წი რის მა გა ლი თე ბი
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გა აც ნეს ერ თმა ნეთს. ამ ოც ანა ერ თი იყო, მიდ გო მა გან სხვა ვე ბუ-
ლი. მე თო დე ბის გაც ნო ბის შე დე გად ილია თავ ხე ლი ძემ წა მო-
აყ ენა იდეა – ჯი ელ ის ის წარ მოდ გე ნა ორ ჯერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო 
მი სი ჯგუ ფის მი ერ და წე რილ წარ მოდ გე ნის ფორ მუ ლა ში და 
შე სა ბა მი სად ჯი ელ ის ის ფორ მა „დაბ ზრი ალ და“ ჯი ელ ის ის წი-
რის გარ შე მო. თა ვის მხრივ, ბელ გი ურ-ჰო ლან დი ურ-ფრან გუ ლი 
ჯგუ ფი და ინ ტე რეს და ქარ თუ ლი მხა რის მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
მე ბი უს-ლის ტინ გის სხე ულ ის „გაჭ რით“ და და იწყო ერ თობ ლი ვი 
კვლე ვა ინ ტე რე სის ფარ გლებ ში, რო მე ლიც დღემ დე ინ ტენ სი ურ-
ად მიმ დი ნა რე ობს. 

ერ თი „მო ულ ოდ ნე ლი“ ფე ნო მე ნის არ სი შემ დეგ ში მდგო მა რე-
ობს – თუ ჩვე ულ ებ რივ შემ თხვე ვა ში სხე ული ერ თი სრუ ლი გაჭ რის 
შე დე გად ის ორ ნა წი ლად იშ ლე ბა და ცნო ბი ლი გა მო ნაკ ლი სია 
მე ბუ ის ის ლენ ტი, რო მე ლიც ამ გვა რი გაჭ რის შე დე გად ის ევ ერთ 
ობი ექ ტად რჩე ბა. სამ გან ზო მი ლე ბი ანი მე ბი უს-ლის ტინ გის სხე ულ-
ებ ის შემ თხვე ვა ში აღ მოჩ ნდა, რომ ქარ თუ ლი მხა რის მი ერ შე თა ვა-
ზე ბუ ლი ალ გო რით მით ერ თი სრუ ლი გაჭ რის შე დე გად არ სე ბობს 
რე ალ ური შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც შე საძ ლოა ორ ზე მე ტი ობი ექ ტიც 
კი წარ მო იქ მნას. ამ ობი ექ ტე ბის ფორ მის, სტრუქ ტუ რის, გა დახ ლარ-
თუ ლო ბი სა და ზო გი ერ თი თვი სე ბის შეს წავ ლა ძალ ზე აქ ტუ ალ ური 
პრობ ლე მა აღ მოჩ ნდა არა მარ ტო მა თე მა ტი კუ რი თვალ საზ რი სით, 
არ ამ ედ მცე ნა რე თა სტრუქ ტუ რის, უჯ რე დის ფორ მი რე ბის, ცხო ვე ლუ-
რი ორ გა ნოს მოქ მე დე ბის, რთუ ლი ქი მი ური მო ლე კუ ლის თვი სე ბე-
ბი სა და სხვა მა თე მა ტი კუ რი მო დე ლე ბის შეს წავ ლი სას. შეს წავ ლილ 
გე ომ ეტ რი ულ ფი გუ რებს ძალ ზე სა ინ ტე რე სო ეს თე ტი კუ რი მხა რეც 
აღ მო აჩ ნდა და 2012 წელს ბელ გი ის სა მე ფო აკ ად ემი ის მი ერ ორ-
გა ნი ზე ბულ სა მიტ ში, „მა თე მა ტი კა ხე ლოვ ნე ბა ში“ გა ერ თი ან ებ ულ მა 
ჯგუ ფის მოხ სე ნე ბამ გარ კვე ული ინ ტე რე სი გა მო იწ ვია, ხო ლო 2013 
წელს ნაშ რო მი გა ლი ლეო გა ლი ლე ის მი ერ და არ სე ბულ ლინ ჩე ას 
აკ ად ემი ის შრო მებ ში გა მოქ ვეყ ნდა (I. Tavkhelidze, C.Cassisa, J.Gielis 
and P.E.Ricci, About „Bulky“ Links, Generated by Generalized Mëbius-
Listing’s bodies GMLn3, Rendiconti Lincei Mat. Appl. 24 (2013), pp. 11-38).

ქარ თულ-იტ ალი ური ჯგუ ფის წევ რე ბი შეუერთდნენ მა თი კო-
ლე გე ბის მი ერ დას მუ ლი პრობ ლე მის გა აზ რე ბის პრო ცესს – რამ-
დე ნად აუც ილ ებ ელია, რომ ბუ ნე ბა ში არ სე ბულ ფორ მას არ სე ბუ ლი 
სა ხე აქ ვს? ძა ლი ან ინ ტენ სი ური მუ შა ობ ის შე დე გად გაჩ ნდა ერ თობ-
ლი ვი ნაშ რო მი (Johan Gielis, Diego Caratelli, Yohan Fougerolle, Paolo 
Emilio Ricci, Ilia Tavkhelidze and Tom Gerats, Universal Natural Shapes: 
From Unifying Shape Description to Simple Methods for Shape Analysis 
and Boundary Value Problems, Journal PlosONE , 27,IX, 2012, pp.1-18 ), 
რო მე ლიც აერ თი ან ებს ან ტვერ პე ნის (ბელ გია), ნე იმ ე გე ნის რად ბუ-
დი სა და დელფ ტის ტექ ნი კუ რი (ჰო ლან დია), ბურ გუნ დი ის (საფ რან-
გე თი), რო მის კამ პუს ბიო-მე დი კო (იტ ალია) და ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო (სა ქარ თვე ლო) უნ ივ ერ სი ტე-
ტის მეც ნი ერ თა ნა აზ რევს. 

წარ მოდ გე ნილ მოღ ვა წე ობ ას 2012 წელს სხვა დას ხვა ფორ-

მით შეუერთდა იტ ალი ის სა ლერ ნოს უნ ივ ერ სი ტე ტის, ლიტ ვის 
ვილ ნი უს ისა და აზ ერ ბა იჯ ან ის ბა ქოს სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტებ ში მოღ ვა წე რამ დე ნი მე პრო ფე სო რი.

ამ პე რი ოდ ში თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში და იწ-
ერა წარ მოდ გე ნი ლი ფორ მე ბის „რთუ ლი“ მოძ რა ობ ებ ის ან ალ-
იზ ური წარ მოდ გე ნა. რო მე ლიც სა ფუძ ვე ლი გახ და მა თე მა ტი კის 
თვალ თა ხედ ვით ახ ალი შე დე გე ბის მი ღე ბი სა:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

1

2

3

, , , , , , cos cos

, , , , , , cos sin

, , , , , , sin

X t T t R t p t n g t M t

Y t T t R t p t n g t M t

Z t T t Q t p t n g t

τ ψ θ θ τ θ ψ θ θ

τ ψ θ θ τ θ ψ θ θ

τ ψ θ θ τ θ ψ θ

 = + + + + + 
 = + + + + + 

= + + + +  

მო ტა ნი ლი ფორ მუ ლე ბის მეშ ვე ობ ით, შვი დი ფუნ ქცი ის 
(T(t)=(T

1
(t), T

2
(t), T

3
(t)), R(q,t), p(t, y, q, t), g(t), n(q), M(t), K(q,t)) შერ-

ჩე ვით შე საძ ლე ბე ლია „საკ მა რი სად რთუ ლი“ გე ომ ეტ რი ული 
ფი გუ რე ბი სა და მა თი მოძ რა ობ ებ ის გა მო სახ ვა! – ანუ წმინ და გე-
ომ ეტ რი ული მო საზ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე რთუ ლი მოძ რა ობ ის 
დაშ ლა „ელ ემ ენ ტა რულ მოძ რა ობ ებ ად„. 

კი დევ ერ თხელ ხაზ გას მით უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ გა ერ თი-
ან ებ ული ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ური და ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი 
ჯგუ ფის მი ერ მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი-
ნა პი რო ბაა პრაქ ტი კა ში წა მოჭ რი ლი გარ კვე ული სა ხის ამ ოც ან-
ებ ის ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბი სათ ვის მე დი ცი ნა ში, ბი ოლ ოგი აში, 
ნა ნო ტექ ნო ლო გი აში, ან ტე ნე ბის ფორ მე ბის დად გე ნა ში და სხვა. 
ვილ ნი უს ის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სორ ვი ლია თარ გა მა ძეს თან 
ერ თობ ლივ მა მოღ ვა წე ობ ამ გა მოკ ვე თა წარ მოდ გე ნი ლი მი მარ-
თუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა პრობ ლე მა ზე ორი ენ ტი რე ბულ სწავ ლე ბა-
ში (PBL) – თე მა ტი კის სი ახ ლის, სა კითხე ბის სირ თუ ლის, ორ იგ ინ-
ალ ურ ობ ისა და „და უს რუ ლებ ლო ბის“ გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

წარ მოდ გე ნილ მა მიდ გო მებ მა სა შუ ალ ება გა აჩ ინა ურ თუ-
ლე სი პრაქ ტი კუ ლი და თე ორი ული სა კითხე ბის გა აზ რე ბის პრო-
ცეს ში, მა თე მა ტი კუ რი მო დე ლი რე ბის სა შუ ალ ებ ით, აქ ტი ურ ად 
ჩარ თუ ლი ყო თა ნა მედ რო ვე კომ პი უტ ერ ული ტექ ნო ლო გი ები. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ბურ გუნ დი ის უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
მოღ ვა წე იოჰ ან ფუ გე რო ლე სა და ან დრია პირ ველ წო დე ბუ ლის 
სა პატ რი არ ქოს ქარ თუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტის ლე ვან 
რო ინ იშ ვი ლის (სა მეც ნი ერო ხელ მძღვა ნე ლი ი. თავ ხე ლი ძე) ორ-
იგ ინ ალ ური მიდ გო მე ბი. 

ჯგუფ მა შპრინ გე რის გა მომ ცემ ლო ბი დან დაგ რო ვი ლი სა მეც-
ნი ერო მა სა ლის წიგ ნის სა ხით გა მო ცე მა ზე შე მო თა ვა ზე ბა მი იღო, 
ხო ლო ბელ გი ური მხ რის შე მო თა ვა ზე ბით, გე ომ ეტ რი ის ინ სტი ტუ-
ტი და აფ ინ ან სებს გე ომ ეტ რი ის კუთხით ქარ თულ მხა რეს თან გავ-
ლილ სა დოქ ტო რო პროგ რა მას, იტ ალი ურ მხა რეს თან გავ ლილ 
პროგ რა მას გა მოთ ვლით მა თე მა ტი კა ში, ფრან გულ მხა რეს თან 
გავ ლილ პროგ რა მის ნა წილს კო პი უტ ერ ულ მო დე ლი რე ბა ში.

ობიექტი, რომელიც ერთი
„გაჭრით“ სამად იშლება

ობიექტი, რომელიც ერთი „გაჭრით“ ოთხად იშლება
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გაერთიანებული ჯგუფის წევრები:

კა ტე ინა კა სი ზა
(მა თე მა ტი კო სი),
რო მის უნ ივ ერ სი ტე ტი
„La Sapienza„;

სერ ჯიო კა მი ცი
(მა თე მა ტი კო სი),
რო მის უნ ივ ერ სი ტე ტი
„La Sapienza„

ფარ მან მა მე დო ვი
(მა თე მა ტი კო სი),
ბა ქოს სა ხელ მწი ფო
უნ ივ ერ სი ტე ტი,
აზ ერ ბა იჯ ანი

გა ლი ნა ბა ბუ რი
(კო ორ დი ნა ტო რი),
გე ომ ეტ რი ის
ინ სტი ტუ ტი,
ბელ გია

ლე ვან რო ინ იშვ ილი
(მა თე მა ტი კო სი,
დოქ ტო რან ტი), ან დრია 
პირ ველ წო დე ბუ ლის
სა პატ რი არ ქოს
ქარ თუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი

პი ერ- პა ოლო
ნა ტა ლი ნი
(მა თე მა ტი კო სი)
რო მის უნ ივ ერ სი ტე ტი 
„Roma III„

მა რია ტრან სი რი კო
(მა თე მა ტი კო სი),
სა ლერ ნოს
უნ ივ ერ სი ტე ტი, 
მეცნიერების
ფაკულტეტის დეკანი

მა მან ტი რო გა ვა
(ექ იმი) კარდიოლოგი, 
პროფესორი,
„ნე ოკ ლი ნი კა“, თბი ლი სი

ვი ლი ჯა თარ გა მა ძე
(პე და გო გი კა),
ვილ ნი უს ის უნ ივ ერ სი-
ტე ტი, ფილოსოფიის 
ფაკულტეტის 
პედაგოგიკის 
დეპარტამენტი

იოჰ ან ფუ გე რო ლე
(კომ პი უტ ერ ული
მეც ნი ერ ებ ები),
ბურ გუნ დი ის
უნ ივ ერ სი ტე ტი,
საფ რან გე თი

იოჰ ან ჯი ელ ისი
(ბოტანიკოსი),
ან ტვერ პე ნის
უნ ივ ერ სი ტე ტი,
სა ინ ჟინ რო
ბი ომ ეც ნი ერ ებ ის
დე პარ ტა მენ ტი,
ბელ გია

პა ოლო ემ ილიო რი ჩი
(მა თე მა ტი კო სი), კამ პუს 
ბი ომ ედ იკო, რო მი,
იტ ალია; თსუ ილია
ვე კუ ას გა მო ყე ნე ბი თი
მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის 
სა პა ტიო დოქ ტო რი

ტომ გე რატ სი
ნე იმ ეგ ენ ის რად ბუ დის
უნ ივ ერ სი ტე ტი,
მეც ნი ერ ებ ის ფა კულ ტე ტი,
მცე ნა რე თა გე ნე ტი კის 
გან ყო ფი ლე ბა, წყალ თა 
რე სურ სე ბის კვლე ვე ბის 
ინ სტი ტუ ტი, ჰო ლან დია

დი ეგო კა რა ტე ლი
(მა თე მა ტი კო სი),
დელფ ტის ტექ ნო ლო-
გი ებ ის უნ ივ ერ სი ტე ტი, 
ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ებ ისა და 
რა და რე ბის კვლე ვის
სა ერ თა შო რი სო ცენ ტრი

ილია თავ ხე ლი ძე
(მა თე მა ტი კო სი),
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტი, ზუსტ და 
სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც-
ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი, 
სა ქარ თვე ლო

გაერთიანებული ინტერნაციონალური და ინტერდისციპლინარული ჯგუფის მიერ მიღებული შედეგები ძალზე მნიშვნელ-
ოვანი წინაპირობაა პრაქტიკაში წამოჭრილი გარკვეული სახის ამოცანების ახლებურად გააზრებისათვის მედიცინაში, ბიო-
ლოგიაში, ნანოტექნოლოგიაში, ანტენების ფორმების დადგენაში და სხვა.
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ნა ნო მეც ნი ერ ებ ის და მი სი უ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ ტის – ბი ონ ან ომ-
ეც ნი ერ ებ ის, რო გორც თა ნა მედ რო ვე 
ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი და მულ ტი დის ციპ-
ლი ნუ რი „ზე დარ გე ბის„, აგ რეთ ვე მათ თან 
უშუ ალ ოდ და გა ნუ ყოფ ლად და კავ ში რე-
ბუ ლი გა მო ყე ნე ბი თი მი მარ თუ ლე ბე ბის 
– ნა ნო ტექ ნო ლო გი ის და ბი ონ ან ოტ ექ ნო-
ლო გი ის ის ტო რია სა თა ვეს XX სა უკ უნ ის 
60-იან წლებ ში იღ ებს. ტექ ნო ლო გი ურ ად 
გან ვი თა რე ბუ ლი, და ას ევე, სწრა ფად გან-
ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის (აშშ, ევ რო გა ერ-
თი ან ება, იაპ ონია, ის რა ელი, ჩი ნე თი, ინ-
დო ეთი და სხვა) სტრა ტე გი ული გან ვი თა-
რე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ში, და ფი-
ნან სე ბის თვალ საზ რი სით, მათ ერთ-ერ თი 
ცენ ტრა ლუ რი ად გი ლი და იკ ავ ეს მე ორე 
ათ ას წლე ულ ის და საწყი სი დან. პრე ფიქ-
სი „ნა ნო“ (nano), ას ევე აბ რე ვი ატ ურა „ნმ“ 
(nm), წარ მო ად გენს ტერ მინ „ნა ნო მეტ რის“ 
(nanometer) შე მოკ ლე ბულ ვა რი ან ტს; ეს 
უკ ან ას კნე ლი მი ღე ბუ ლია რო გორც სიგ-
რძის ერ თე ული და შე ად გენს მეტ რის ერთ 
მე მი ლი არ დედ ნა წილს (10-9 მ). გან ვი თა-
რე ბის პირ ველ ეტ აპ ზე, „ნა ნო მა ტე რი ას“ 
ჩვე ულ ებ რი ვად უწ ოდ ებ დნენ ნივ თი ერ ებ-
ის ის ეთ წარ მო ნაქ მნებს, რო მელ თა ზო მა 
100 ნმ-ზე ნაკ ლე ბია. თუმ ცა, რო გორც შემ-
დგომ ში აღ მოჩ ნდა, ზო გი ერთ შემ თხვე-
ვა ში გამ ყოფ მა საზღვარ მა შე საძ ლოა 
გაიაროს ბევ რად უფრო „დაბ ლა“, 10, ან 
თუნ დაც 1 ნმ-ის ნიშ ნულ ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი „ზე დარ გე ბის“ გან სა კუთ-
რე ბუ ლი, ინ ოვ აცი ური სპე ცი ფი კა სწო-
რედ იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ თუნ დაც 
ერ თგვა რო ვა ნი მა ტე რი ის (მა გა ლი თად, 
ოქ როს გან დამ ზა დე ბუ ლი ბურთულის) 
რი გი ფი ზი კუ რი და/ან ქი მი ური მა ხა სი ათ-
ებ ლე ბი ამ „კრი ტი კუ ლი მას შტა ბის“ ორ 
სხვა დას ხვა მხა რეს შე იძ ლე ბა იყ ოს არ-
სე ბი თად გან სხვა ვე ბუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ ბი ოლ ოგი ურ ად აქ ტი ური მრა ვა ლი 
მაკ რო მო ლე კუ ლის, დნმ-ის, ცი ლე ბის 
და ლი პი დე ბის შე მად გე ნე ლი, ხში რად 
ფუნ ქცი ის გან მსაზღვრე ლი კომ პო ნენ ტე-

ბის ზო მე ბიც ნმ-ის ან უფ რო მცი რე ზო მე-
ბით ხა სი ათ დე ბა; ანუ ბი ომ ოლ ეკ ულ ებ იც, 
გარ კვე ული თვალ საზ რი სით, ნა ნო ნა წი-
ლა კებს ან ნა ნო ნა წი ლა კე ბის ბუ ნებ რივ 
აგ რე გა ტებს წარ მო ად გე ნენ. მაგ რამ, თა-
ნა მედ რო ვე ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ ებ ის და ბი-
ონ ან ოტ ექ ნო ლო გი ის ობი ექ ტე ბის ცნე ბის 
ქვეშ, რო გორც წე სი, იგ ულ ის ხმე ბა ე.წ. 
„ჰიბ რი დუ ლი“ ნა ნო მეტ რის მას შტა ბის ზე-
მო ლე კუ ლუ რი აგ რე გა ტე ბი („სუპ რა მო-
ლე კუ ლუ რი ან სამ ბლე ბი“), რომ ლებ შიც 
შე საძ ლე ბე ლია გა ერ თი ან ებ ული იყ ოს 
რო გორც სა კუთ რივ ბი ომ ოლ ეკ ულ ები 
და/ან მა თი ფრაგ მენ ტე ბი, სინ თე ტუ რი ქი-
მი ური მო ლე კუ ლე ბი (ხში რად, პო ლი მე-
რე ბი), ას ევე ნა ნო მეტ რის ზო მის გამ ტა რუ-
ლი (მე ტა ლუ რი) ან/და ნა ხე ვარ გამ ტა რუ-
ლი თვი სე ბე ბის მქო ნე მზი დი პლატ ფორ-
მე ბი (ელ ექ ტრო დე ბი) ან/და უმ ცი რე სი 
ნა წი ლა კე ბი. სწო რედ ას ეთი პო ტენ ცი ურ-
ად მულ ტი ფუნ ქცი ური სუ პე რან სამ ბლე-
ბის მრა ვალ სა ხე ობ ათა შექ მნის პრაქ ტი-
კუ ლად შე უზღუ და ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
ქმნი ან ბი ონ ან ოტ ექ ნო ლო გი აში მა თი გა-
მო ყე ნე ბის უდ იდ ეს პერ სპექ ტი ვას.

ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ ებ ის და ბი ონ ან ოტ-
ექ ნო ლო გი ის კვლე ვის ობი ექ ტე ბის მრა-
ვალ ფე როვ ნე ბა გა ნუ ზო მე ლია. ივ. ჯა ვა-
ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ზუსტ და სა ბუ ნე ბის-
მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის 
ბი ოფ იზ იკ ისა და ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ ებ ის 
სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის მო-
ნა წი ლე ობ ით მიმ დი ნა რე სა ერ თა შო რი სო 
კვლე ვებს სა ფუძ ვე ლი ჩა ეყ არა 2000–2003 
წლებ ში, ქ. ერ ლან გე ნის (გერ მა ნია) და ქ. 
პიტ სბურ გის (პენ სილ ვა ნია, აშშ) უნ ივ ერ სი-
ტე ტებ თან თსუ პრო ფე სო რის, ზუსტ და სა-
ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ-
ტე ტის დოქ ტო რის დი მიტ რი ხოშ ტა რი ას 
მი ერ ინ ტერ ფა ზუ რი ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ ებ ის 
მი მარ თუ ლე ბით ინ იც ირ ებ ულ ერ თობ ლივ 
სა მეც ნი ერო პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში, 
და დღე საც ხორ ცი ელ დე ბა გერ მა ნუ ლი ა. 
ფონ ჰუმ ბოლ დტის და ფოლ კსვა გე ნის, აშშ 

ინ ტერ ფა ზუ რი ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ ება
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო
უნ ივ ერ სი ტეტ ში: მიღ წე ვე ბი და
პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლოს თვის

ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ ებ ის და ბი ონ ან ოტ ექ ნო ლო გი ის კვლე ვის ობი ექ ტე ბის მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბა გა ნუ ზო მე ლია. ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ-
ერ სი ტე ტის ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ბი ოფ იზ იკ ისა და 
ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ ებ ის სა მეც ნი ერო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის მო ნა წი ლე ობ ით მიმ დი ნა რე 
სა ერ თა შო რი სო კვლე ვებს სა ფუძ ვე ლი 2000-2003 წლებ ში ჩა ეყ არა.

ფიზიკური ქიმიის მეცნიერებათა 
დოქტორი, თსუ ფიზიკის 
დეპარტამენტის ბიოფიზიკის და 
ბიონანომეცნიერებების ინსტიტუტის 
დირექტორი, თბილისის ი. 
ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 
ბიომედიცინის ცენტრის ბიოფიზიკის 
განყოფილების მთავარი მეცნიერ-
თანამშრომელი.  მისი  კვლევითი 
ინტერესები მოიცავს ისეთ 
ინტერდისციპლინურ საკითხებს, 
როგორიცაა მუხტის გადატანის 
ფიზიკური მექანიზმები მოდელურ 
სისტემებში და ბიომოლეკულებში 
(მათ შორის ინტერფაზურ 
ნანოსტრუქტურებში), ცილების 
სტაბილობა და კონფორმაციული 
მოქნილობა მათი ფუნქციონირების 
კონტექსტში, ასევე „ბმული“ 
წყლის როლი ბიომოლეკულებში. 
დიმიტრი ხოშტარიას მოპოვებული 
აქვს რამდენიმე პრესტიჟული 
საერთაშორისო სტიპენდია და 
გრანტი, მათ შორის,  ა. ფონ 
ჰუმბოლდტის ფონდიდან (გერმანია), 
ფულბრაიტის ფონდიდან (აშშ), 
განათლების და კვლევის ეროვნული 
სამინისტროდან (საფრანგეთი), 
საბუნებისმეტყველო კვლევების 
საბჭოდან (შვედეთი),  სამეცნიერო 
კვლევის ეროვნულ საბჭოდან (აშშ), 
ნატო-დან, კარიპლოს ფონდიდან 
(იტალია) და ფოლკსვაგენის 
ფონდიდან (გერმანია), მიწვეული 
პროფესორის რანგში კითხულობდა 
ლექციებს აშშ, გერმანიის და 
იტალიის  უნივერსიტეტებში. 
გამოქვეყნებული აქვს 80 ნაშრომი 
რეცენზირებად სამეცნიერო 
ჟურნალებსა და გამოცემებში; 
მოხსენებებით წარსდგა 40–მდე 
საერთაშორისო ფორუმზე.
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ნა ცი ონ ალ ური სა მეც ნი რო საბ ჭოს (NRC) 
და ფულ ბრა იტ ის ფონ დე ბის ხელ შეწყო-
ბით და და ფი ნან სე ბით. დაწყე ბუ ლი 2009 
წლი დან, ანუ თსუ ბი ოფ იზ იკ ისა და ბი ონ-
ან ომ ეც ნი ერ ებ ის სა ფა კულ ტე ტო სა მეც ნი-
ერო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის და არ სე ბის 
დღი დან თსუ მეც ნი ერ თა ამ ჯგუ ფის პრო-
ექ ტე ბი ას ევე ფი ნან სდე ბა შო თა რუს თა-
ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის 
მი ერ (ივ. ბე რი ტაშ ვი ლის ბი ომ ედ იც ინ ის 
ექ სპე რი მენ ტუ ლი ცენ ტრის ბი ოფ იზ იკ ის 
გან ყო ფი ლე ბას თან ერ თად).

მეც ნი ერ ის გან მარ ტე ბით, ინ ტერ ფა ზუ-
რი, ანუ ტი პუ რად, მყარ და თხე ვად ფა ზა-
თა გამ ყოფ პი რო ბით საზღვარ ზე გან თავ-
სე ბუ ლი (გარ კვე ულ წი ლად, ცოცხალ უჯ-
რედ ში არ სე ბუ ლის მი ბაძ ვით შექ მნი ლი, 
– „ბი ომ იმ ეტ იკ ური“) ბი ონ ან ოს ის ტე მე ბის 
მთა ვა რი უპ ირ ატ ეს ობა მო ნო ფა ზურ სის-
ტე მებ თან შე და რე ბით ის გახ ლავთ, რომ 
ის ინი იძ ლე ვი ან მე ტა ლუ რ მზი დ ფა ზასა 
(პლატ ფორ მას) და შეს წავ ლის ბი ოლ-
ოგი ურ ობი ექ ტს (აქ ტი ურ ცენ ტრს) შო რის 
ელ ექ ტრო ნე ბის მი მოც ვლის გან ხორ ცი-

ელ ებ ის სა შუ ალ ებ ას. აქ იგ ულ ის ხმე ბა, 
რომ ბი ოლ ოგი ური შეს წავ ლის ობი ექ ტის 
მთა ვა რი ან მე ორ ადი ბი ოლ ოგი ური ფუნ-
ქცია მო იც ავს სწო რედ „თა ვი სუ ფა ლი“ 
ელ ექ ტრო ნის გა და ტა ნას ან ელ ექ ტრო-
ნის მო ნა წი ლე ობ ას შე და რე ბით უფ რო 
კომ პლექ სურ პრო ცეს ში, მა გა ლი თად, 
ყვე ლა სათ ვის ნაც ნო ბი გლუ კო ზის მო-
ლე კუ ლის ფერ მენ ტულ გარ დაქ მნა ში. 
თა ვის მხრივ, ელ ექ ტრო ნე ბის მი მოც ვლა 
ან გა და ტა ნა იძ ლე ვა მკა ფიო ვოლ ტამ-
პე რულ სიგ ნალს, რომ ლის სრულ ყო ფი-

სურ. ჰიბრიდული ნანოსისტემის ერთ-ერთი ნიმუში, კარგად ცნობილი ცილის − მიოგლობინის (ზედა ნაწილი), თვითაწყობადი ორგანული ფირის (შუა ნაწილი) და 
ოქროს მზიდი ელექტროდის (ქვედა ნაწილი) შემადგენლობით.

 წყარო: D.E. Khoshtariya, et al.  J. Phys. Chem. B., 2014, v.118, 692-706.
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ლი ან ალ იზი შე საძ ლე ბე ლია ჩა ტარ დეს 
დღე ის თვის კარ გად შე მუ შა ვე ბუ ლი ელ ექ-
ტრო ქი მი ური მე თო დო ლო გი ის – სწრა ფი 
სკა ნი რე ბის (1000 ვოლ ტამ დე წამ ში) ციკ-
ლუ რი ვოლ ტა მეტ რი ის გა მო ყე ნე ბით. რაც 
მთა ვა რია, ამ ტი პის სის ტე მებ ში ცვა ლე ბა-
დი სის ქის თხე ლი ორ გა ნუ ლი არ აგ ამ ტა-
რი ფი რე ბის, რო გორც ცი ლა სა და მე ტა-
ლის ელ ექ ტროდს შო რის გამ ყო ფი ფე ნის 
ფაქ ტობ რი ვად ერ თი ატ ომ ის სი ზუ ტით ვა-
რი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, რა თა 
თან და თან, წარ მო უდ გენ ლად დი დი სი-
ზუს ტით ვცვა ლოთ მუხ ტის (ელ ექ ტრო ნის) 
გა და ტა ნის მან ძი ლი და ახ ლო ებ ით ერ თი 
ან გსტრე მის, ანუ 0.1 ნმ (ნახ შირ ბა დის ატ-
ომ ის ზო მის) ნა ბი ჯე ბით. თან დარ თულ 
სუ რათ ზე სა ილ უს ტრა ცი ოდ წარ მოდ გე-
ნი ლია სწო რედ თსუ მეც ნი ერ თა ჯგუ ფის 
მი ერ ახ ლა ხან სა ფუძ ვლი ან ად შეს წავ ლი-
ლი ჰიბ რი დუ ლი ნა ნო სის ტე მის ერთ-ერ-
თი ნი მუ ში, კარ გად ცნო ბი ლი ცი ლის – მი-
ოგ ლო ბი ნის (ზე და ნა წი ლი), თვი თაწყო-
ბა დი ორ გა ნუ ლი ფი რის (შუა ნა წი ლი) და 
ოქ როს მზი დი ელ ექ ტრო დის (ქვე და ნა წი-
ლი) შე მად გენ ლო ბით. სუ რათ ზე კარ გად 
იკ ვე თე ბა ცი ლის ე.წ. ჰე მის ჯგუ ფი (ყვი თე-
ლი ფე რით), რკი ნის იონ ით ცენ ტრში (შინ-
დის ფე რი ბურ თუ ლა) და მოძ რა ვი წყლის 
მო ლე კუ ლის სხვა დას ხვა პო ზი ცია და სა-
ვა რა უდო ტრა ექ ტო რია (შე სა ბა მი სად წი-
თე ლი ბურ თუ ლე ბი და ვარ დის ფე რი წყვე-
ტი ლი ის არი). ვერ ტი კა ლუ რი ორ მხრი ვი 
წი თე ლი ის არი ას ახ ავს ელ ექ ტრო ნის მი-
მოც ვლის უმ ოკ ლეს გზას. 

ერ თობ ლივ სა მეც ნი ერო პრო ექ ტე-
ბის ფარ გლებ ში, ძი რი თა დად ზე მო აღ-
იშ ნუ ლი მე თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით 
(უფ რო თა ნა მედ რო ვე და სა ხე ლე ბით: 
„Protein Film Voltammetry“) პრო ფე სორ დი-
მიტ რი ხოშ ტა რი ას ხელ მძღვა ნე ლო ბით 
შეს წავ ლი ლი იყო რი გი ჟან გვა-აღ დგე-
ნი თი უნ არ ის მქო ნე („რე დოქს-აქ ტი ური“) 
ცი ლე ბი სა, მათ შო რის: ცი ტოქ რომ c-ს 
(Cyt-c), აზ ურ ინ ის (Az) და მი ოგ ლო ბი ნის 
(Mb) მო ნა წი ლე ობ ით მიმ დი ნა რე მუხ ტის 
გა და ტა ნის, ანუ ცვა ლე ბა დი სის ქის თხე-
ლი ორ გა ნუ ლი ფი რე ბით მო დი ფი ცი რე-
ბულ ელ ექ ტრო დებ თან ელ ექ ტრო ნე ბის 
მი მოც ვლის „ელ ემ ენ ტა რუ ლი“ (ში ნა გა ნი) 
მე ქა ნიზ მე ბი. სის ტე მა ტუ რი კვლე ვე ბის 
შე დე გად, რი გი ფი ზი კო-ქი მი ური მიდ-
გო მე ბის (გა რე მოს ტემ პე რა ტუ რის, ჰიდ-
როს ტა ტი კუ რი წნე ვის, სიბ ლან ტის, ქი-
მი ური შე მად გენ ლო ბის ცვა ლე ბა დო ბის 
და სხვა) კომ ბი ნი რე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბის 
სა შუ ალ ებ ით, პირ ვე ლად იქ ნა სა იმ ედ ოდ 
დად გე ნი ლი, რომ ბი ომ ოლ ეკ ული ელ ექ-
ტრო ნის გა დას ვლე ბის ფი ზი კუ რი ბუ ნე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია შე იც ვა ლოს (გარ და ის ახ-
ოს) ორ ზღვრულ რე ჟიმს შო რის მუხ ტის 
გა და ტა ნის მან ძი ლის 1-2 ან გსტრე მის 
ფარ გლებ ში ცვლი ლე ბი სას. ამ დას კვნას 

უდ იდ ესი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება ინ ტერ-
ფა ზუ რი ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ ებ ის რო გორც 
ფუნ და მენ ტუ რი, ისე გა მო ყე ნე ბი თი (ბი ონ-
ან ოტ ექ ნო ლო გი ური) რი გი მი მარ თუ ლე-
ბე ბის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის თვის.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მი უთ ით-
ებს იმ აზე, რომ სა ქარ თვე ლო ში, კერ ძოდ 
თსუ-ში, არ სე ბობს ინ ტერ ფა ზუ რი ბი ონ ან-
ომ ეც ნი ერ ებ ის მი მარ თუ ლე ბით თა ნა მედ-
რო ვე სა ერ თა შო რი სო დო ნის მო წი ნა ვე 
ხაზ ზე მო მუ შა ვე ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი სა-
მეც ნი ერო სკო ლა. შე სა ბა მი სად – მას ზე 

დამ ყა რე ბუ ლი ინ ტერ ფა ზუ რი ბი ონ ან ოტ-
ექ ნო ლო გი ებ ის აღ მო ცე ნე ბის და ფარ-
თო გან ვი თა რე ბის საკ მა რი სად კარ გი 
პერ სპექ ტი ვა. მაგ რამ ამ ის თვის, დი მიტ რი 
ხოშ ტა რი ას აზ რით, სა ჭი როა ისე, რო-
გორც ეს მოხ და მსოფ ლი ოს ეკ ონ ომ იკ ურ-
ად გან ვი თა რე ბულ და მდგრა დად გან ვი-
თა რე ბად ქვეყ ნებ ში – ამ მი მარ თუ ლე ბე-
ბის სა ქარ თვე ლოს თვის პრი ორ იტ ეტ ულ 
მი მარ თუ ლე ბე ბად აღი არ ება და შე სა ბა-
მი სი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა.

რა ტომ არ ის ეს მსოფ ლი ოს თვის და 
სა ქარ თვე ლოს თვის დღეს ეს ოდ ენ აქ ტუ-
ალ ური? მეც ნი ერ ის პა სუ ხი შემ დე გია:

(ა) მსოფ ლი ოს მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ ში 
წამ ყვა ნი მეც ნი ერ ებ ის მი ერ გა კე თე ბუ ლი 
სტრა ტე გი ული პროგ ნო ზე ბის თა ნახ მად, 
მო მავ ლის ნა ნო ტექ ნო ლო გი ებ ის უდ იდ-
ესი ნა წი ლი, მათ შო რის, მზის ენ ერ გი ის გა-
მო ყე ნე ბის, ბი ოს აწ ვა ვის გა და მუ შა ვე ბის, 
ბი ოს ენ სო რუ ლი და იმ უნ ოს ენ სო რუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი, და ემ ყა რე ბა ფა ზა თა-
შო რის, მუხ ტის (ელ ექ ტრო ნის და/ან პრო-
ტო ნის) გადატანის კვანტურ-მექანიკურ 
თავისებურებათა ადექვატურად ამსახ-
ველ ბიონანომეცნიერებას.

(ბ) ინ ტერ ფა ზუ რი ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ-
ებ ის და ბი ონ ან ოტ ექ ნო ლო გი ის მი მარ-
თუ ლე ბე ბით კვლე ვე ბი მე ტად იაფია, ძი-
რი თა დად ემ ყა რე ბა სა ერ თა შო რი სო და 
ად გი ლობ რივ ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ, და არა 
ქვეყ ნის ინ დუს ტრი ულ, პო ტენ ცალს. ამ-
დე ნად, მი ნი მა ლუ რი ხელ შეწყო ბის პი რო-
ბებ შიც კი შე საძ ლე ბე ლია გან ვი თარ დეს 
სწრა ფად ან თუნ დაც ნახ ტო მი სე ბუ რად.

(გ) ამ დე ნად, სა კუთ რივ ინ ტერ ფა ზუ რი 
ბი ონ ან ომ ეც ნი ერ ებ ის და ბი ონ ან ოტ ექ ნო-
ლო გი ის მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა 
შე იძ ლე ბა გახ დეს ერთ-ერ თი უპ ირ ვე ლე-
სი (შე საძ ლოა უმ თავ რე სი) წი ნა პი რო ბა 
სა ქარ თვე ლოს სწრა ფი ეკ ონ ომ იკ ური 
გან ვი თა რე ბის თვის და მი სი ევ რო პულ თუ 
მსოფ ლი ოს სხვა მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ თან ეკ-
ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა ცი ის თვის.

თსუ მეც ნი ერ თა მონაწილეობით 
ამ მი მარ თლე ბით გან ხორ ცი ელ ებ ული 
კვლე ვე ბის შე სა ხებ მა სა ლე ბი გა მოქ-
ვეყ ნე ბუ ლია არა ერთ ცნო ბილ სა მეც-
ნი ერ ჟურ ნალ ში, მათ შო რის აღ სა ნიშ-
ნა ვია: D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze, M. 
Shushanyan, & R. van Eldik, Long-range 
electron transfer with myoglobin immobilized 
at Au/mixed-SAM junctions: Mechanistic 
impact of the strong protein confinement. 
J. Phys. Chem. B., 2014, v.118, 692-
706.; D.H. Waldeck & D.E. Khoshtariya, 
Fundamental studies of long- and short-
range electron exchange mechanisms 
between electrodes and protein In: Modern 
aspects of Electrochemistry. Applications 
of Electrochemistry and Nanotechnology 
in Biology and Medicine V.52, (N. Elias, 
Ed.) Springer Publishers, 2011, Chapter 2, 
p.105-238.; D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze, 
M. Shushanyan, K.L. Davis, D.H. Waldeck 
& R. van Eldik, Fundamental signatures 
of short- and long-range electron transfer 
for azurin functionalized at Au/alkanethiol 
SAM junctions, Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA, 2010, v.107, p.2757-2762.; D.E. 
Khoshtariya, J. Wei, H. Liu, H. Yue, & D. H. 
Waldeck, The charge-transfer mechanism for 
cytochrome c adsorbed on nanometer thick 
films. Distinguishing frictional control from 
conformational gating. J. Am. Chem. Soc., 
2003, v.125, p.7704-7714. 

■ მსოფ ლი ოს მო წი ნა ვე ქვეყ

ნებ ში წამ ყვა ნი მეც ნი ერ ებ ის 

მი ერ გა კე თე ბუ ლი სტრა ტე გი

ული პროგ ნო ზე ბის თა ნახ მად, 

მო მავ ლის ნა ნო ტექ ნო ლო გი ებ ის 

უდ იდ ესი ნა წი ლი, მათ შო რის, 

მზის ენ ერ გი ის გა მო ყე ნე ბის, 

ბი ოს აწ ვა ვის გა და მუ შა ვე ბის, 

ბი ოს ენ სო რუ ლი და იმ უნ ოს ენ

სო რუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, და

ემ ყა რე ბა ფა ზა თა შო რის, მუხ ტის 

(ელ ექ ტრო ნის და/ან პრო ტო ნის) 

გადატანის კვანტურმექანიკურ 

თავისებურებათა ადექვატურად 

ამსახველ ბიონანომეცნიერებას.

12 თსუ მეცნიერება | 2014



მადნეულის სამთო-

გამამდიდრებელი 

კომბინატის გავლენა 

ბოლნისის რაიონის 

ნიადაგებზე და წყლებზე

მად ნის მო პო ვე ბის წე სის თა ვი სე ბუ რე ბი დან გა მომ დი
ნა რე, ძი რი თა დი ტექ ნო გე ნუ რი (ად ამი ან ის სა სოფ ლო 
სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ით  გან პი რო ბე ბუ ლი) დატ ვირ
თვა მო დის რე გი ონ ის ჰიდ როქ სელ ზე და, აქ ედ ან გა
მომ დი ნა რე – სარ წყავ სის ტე მა ზე. მდი ნა რე ები კაზ რე
თუ ლა და მა შა ვე რა გა ნიც დი ან ძლი ერ ტექ ნო გე ნურ 
დატ ვირ თვას სპი ლენ ძი სა და კად მი უმ ის სა ხით.

მად ნის მო პო ვე ბის წე სის თა ვი სე ბუ რე ბი დან გა მომ დი
ნა რე, ძი რი თა დი ტექ ნო გე ნუ რი (ად ამი ან ის სა სოფ ლო 
სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ით  გან პი რო ბე ბუ ლი) დატ ვირ
თვა მო დის რე გი ონ ის ჰიდ როქ სელ ზე და, აქ ედ ან გა
მომ დი ნა რე – სარ წყავ სის ტე მა ზე. მდი ნა რე ები კაზ რე
თუ ლა და მა შა ვე რა გა ნიც დი ან ძლი ერ ტექ ნო გე ნურ 
დატ ვირ თვას სპი ლენ ძი სა და კად მი უმ ის სა ხით.
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თსუ ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ-
ებ ათა ფა კულ ტე ტის გე ოგ რა ფი ის დე პარ-
ტა მენ ტის ნი ად აგ ებ ის გე ოგ რა ფი ის მი მარ-
თუ ლე ბის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი. 
სა ქარ თვე ლოს ნი ად აგ მცოდ ნე თა სა ზო გა-
დო ებ ის წევ რი, გერ მა ნი ის ნი ად აგ მცოდ ნე-
თა სა ზო გა დო ებ ის წევ რი,  გე ოფ იზ იკ ური 
კვლე ვე ბის ევ რო პუ ლი კავ ში რი (ნი ად აგ ებ-
ის სის ტე მუ რი კვლე ვე ბის ცენ ტრი) წევ რი, 
სა ქარ თვე ლოს „მწვა ნე თა მოძ რა ობ ის“ წევ-
რი. სა ერ თა შო რი სო საგ რან ტო პრო ექ ტე-
ბის მო ნა წი ლე, მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო 
კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე, 70-მდე სა მეც ნი-
ერო ნაშ რო მის ავ ტო რი. კითხუ ლობს სა-
ლექ ციო კურ სებს: ნი ად აგ ებ ის გე ოგ რა ფია, 
ნი ად აგ ებ ის ტექ ნო გე ნუ რი და ბინ ძუ რე ბა და 
მე ლი ორ აცია, ნი ად აგ ებ ის კლა სი ფი კა ცია.

ბე სიკ კა ლან და ძე

ბოლ ნი სის რაიონი სა ქარ თვე ლოს 
ერთ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა სოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო რე გი ონია. სწო რედ ეს 
რე გი ონი ამ არ აგ ებს ბოს ტნე ულ ით ქვეყ-
ნის საკ მა ოდ დიდ ნა წილს. ამ ის გა მო, 
მი სი ეკ ოლ ოგი ური მდგო მა რე ობა მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია არა მხო ლოდ ლო კა ლუ რი, 
არ ამ ედ მთლი ან ად ქვეყ ნის მო სახ ლო ებ-
ის თვის. დას კვნე ბი კი, რო მე ლიც რე გი ონ-
ის გა რე მოს დაც ვით პრობ ლე მებ თან და-
კავ ში რე ბით თსუ მეც ნი ერ ებ მა გერ მა ნელ 
კო ლე გებ თან ერ თად გა აკ ეთ ეს, სე რი ოზ-
ული შეშ ფო თე ბის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა. 

გი სე ნის ლი ბი გის უნ ივ ერ სი ტე ტის და 
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის მეც ნი ერ ები, 
ფოლ კსვა გე ნის ფონ დის და ფი ნან სე ბით, 
ერ თობ ლი ვად მუ შა ობ დნენ სა მეც ნი ერო 
პრო ექ ტზე: „მად ნე ულ ის სამ თო-გა მამ-
დიდ რე ბე ლი კომ ბი ნა ტის გავ ლე ნა ბოლ-
ნი სის რაიონის ნი ად აგ ებ ზე და წყლებ ზე“. 
პრო ექ ტის მი ზა ნი ბოლ ნის ში სარ წყა ვი 
წყლის ნი ად აგ ზე გავ ლე ნის შეს წავ ლა 
იყო. კვლე ვი თი სა მუ შაოები ორ ეტ აპ ად 
მიმ დი ნა რე ობ და – 2000-2003 და 2009-
2012 წლებ ში. პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი 
სა ქარ თვე ლო ში თსუ ზუს ტ და სა ბუ ნე ბის-
მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის 
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი ბე სიკ კა-
ლან და ძე გახ ლდათ. სა მეც ნი ერო ჯგუფ ში 
შე დი ოდ ნენ პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი, 
პრო ფე სო რი პე ტერ ფე ლიქს-ჰე ნინ გსე ნი, 
პრო ფე სო რე ბი: სილ ვია შნე ლი, დიდ რიხ 
შტე ფენ სი, დოქ ტო რი თო მას ჰა ნაუერი გი-
სე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტი დან, თსუ პრო ფე სო-
რი თენ გიზ ურ უშ აძე და მა გის ტრი ლე ვან 
ნავ რო ზაშ ვი ლი.

ამ თე მით და ინ ტე რე სე ბას თა ვი სი მი-
ზე ზი ჰქონ და: 

რბი ლი ჰა ვი სა და ნა ყო ფი ერი ნი ად-
აგ ებ ის წყა ლო ბით, ბოლ ნი სის რე გი ონ ის 
მო სახ ლე ობ ას წე ლი წად ში სა შუ ალ ოდ 
სა მი მო სა ვა ლი მოჰ ყავს. რაიონში ფუნ-
ქცი ონ ირ ებს კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი 
სარ წყა ვი სის ტე მა, რო მე ლიც სა თა ვეს მდ. 
მა შა ვე რა დან – სოფ. კი ან ეთ თან იღ ებს. 
მის პა რა ლე ლუ რად კი რე გი ონ ში არ სე ბუ-
ლი მრა ვა ლი სა წარ მო დან ერთ-ერ თი უმ-
სხვი ლე სია სა აქ ციო სა ზო გა დო ება „მად-
ნე ული“. ეს სამ თო-გა მამ დიდ რე ბე ლი 
კომ ბი ნა ტი სპი ლენძ-კოლ ჩე და ნუ რი და 
ბა რიტ-პო ლი მე ტა ლუ რი სა ბა დოს ბა ზა ზე 
ფუნ ქცი ონ ირ ებს. ცნო ბი ლია, რომ ას ეთი 
ტი პის სა წარ მო ები გარ კვე ულ საფ რთხეს 
უქ მნი ან რო გორც მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი-
ას, ისე მთლი ან ად რე გი ონ ის ეკ ოს ის ტე-
მებს. აღ ნიშ ნუ ლი კომ ბი ნა ტის სიმ ძლავ-
რეა მი ლი ონი ტო ნა სპი ლენ ძი სა და 250 
ათ ასი ტო ნა ბა რი ტის მა და ნი წე ლი წად-
ში (დღე ის ათ ვის სა წარ მო 2 მლნ. ტო ნა 

მა და ნის მო პო ვე ბა ზეა გა სუ ლი). მად ნის 
მო პო ვე ბა წარ მო ებს ღია, კა რი ერ ული 
წე სით და ფლო ტა ცი ური ტექ ნო ლო გი ით 
გა და მუ შავ დე ბა. 

რო გორც მეც ნი ერ ები ამ ბობ ენ, სწო-
რედ მად ნის მო პო ვე ბის წე სის თა ვი სე ბუ-
რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ძი რი თა დი ტექ-
ნო გე ნუ რი (ად ამი ან ის სა სოფ ლო სა მე ურ-
ნეო საქ მი ან ობ ით გან პი რო ბე ბუ ლი) დატ-
ვირ თვა მო დის რე გი ონ ის ჰიდ როქ სელ ზე 
და, აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სარ წყავ სის-
ტე მა ზე. მდი ნა რე ები კაზ რე თუ ლა და მა-
შა ვე რა გა ნიც დი ან ძლი ერ ტექ ნო გე ნურ 
დატ ვირ თვას სპი ლენ ძი სა და კად მი უმ ის 
სა ხით. სა ქარ თვე ლოს მხრი დან პრო-
ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რის, ბე სიკ კა ლან-
და ძის ინ ფორ მა ცი ით, „ამ ელ ემ ენ ტე ბის 
ჯა მუ რი შემ ცვე ლო ბა ზღვრულ და საშ ვებ 
კონ ცენ ტრა ცი აზე რამ დე ნი მე ჯერ მე ტია. 
ას ევე მა ღა ლია თუ თი ისა და კად მი უმ ის 
ჯა მუ რი ფორ მე ბიც“.

მი სი ვე გან მარ ტე ბით, რე გი ონ ში არ სე-
ბუ ლი კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი სარ წყა ვი 
სის ტე მა, სა თა ვეს მდ. მა შა ვე რა დან – მდ. 
კაზ რე თუ ლას შე სარ თა ვის ქვე მოთ იღ ებს. 
ჰიდ როქ სე ლის და ბინ ძუ რე ბას, რო გორც 
პირ და პი რი შე დე გი, მოჰ ყვე ბა ნი ად აგ ებ-
ის და ბინ ძუ რე ბა მძი მე მე ტა ლე ბით. 

რო გორც კვლე ვის შე დე გე ბით გა ირ-
კვა, მდ. კაზ რე თუ ლა მი ედ ინ ება კუდ სა ცა-
ვე ბის ქვეშ (ჰიდ რო ტექ ნი კუ რი ნა გე ბო ბა, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია სა სარ გებ ლო 
წი აღ ისე ულ ის მო პო ვე ბა სა და გა და მუ შა-
ვე ბას თან) და გა ჯე რე ბუ ლია მად ნის ელ ემ-
ენ ტე ბით. კვლე ვის ავ ტორ თა მო ნა ცე მე ბით 
სპი ლენ ძის, თუ თი ის, კად მი უმ ის და სულ ფა-
ტე ბის ჯა მუ რი შემ ცვე ლო ბა კაზ რე თუ ლა ში 
ბევ რად აღ ემ ატ ება ზე და პი რუ ლი წყლე ბი-
სათ ვის და საშ ვებ კონ ცენ ტრა ცი ას. 

„იმ ის გა მო, რომ ეს ელ ემ ენ ტე ბი ძი-
რი თა დად ხსნად ფორ მა ში არი ან, მათ 
მიგ რა ცი ის დი დი უნ არი აქ ვთ. სა სოფ ლო 
სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის მორ წყვი სას 
ყო ველ კვად რა ტულ მეტ რზე სა შუ ალ ოდ 
50 ლ, წყა ლი იხ არ ჯე ბა, ყო ველ წლი ურ-
ად კი – ერთ ჰექ ტარ სა სოფ ლო-სა მე ურ-
ნეო სა ვარ გუ ლის მორ წყვი სას მას ში სულ 
ცო ტა 12,4 კგ სპი ლენ ძი, 3,6 კგ თუ თია და 
17გრ კად მი უმი ხვდე ბა. 1998 წლის ნი ად-
აგ ის დაც ვის გერ მა ნუ ლი წეს დე ბის მი-
ხედ ვით, ეს მო ნა ცე მე ბი საგ რძნობ ლად 
სცილ დე ბა ნორ მებს. კერ ძოდ, სპი ლენ ძი 
36-ჯერ, თუ თია და კად მი უმი კი – 3-ჯერ 
აღ ემ ატ ება და საშ ვებ ნორ მას. ნი ად აგ ის 
ყო ვე ლი მორ წყვის შემ დეგ მძი მე მე ტა-
ლე ბის ნარ ჩე ნე ბი ნი ად აგ ის ზე და პირ ზე 
რჩე ბა, ხო ლო შემ დგო მი და მუ შა ვე ბის შე-
დე გად კი ნი ად აგ ში ხვდე ბა“. – აცხა დებს 
ბე სიკ კა ლან და ძე. 

კვლე ვის პე რი ოდ ში მეც ნი ერ ებ მა შე-
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ის წავ ლეს სხვა დას ხვა და ნიშ ნუ ლე ბის 
სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო ნი ად აგ ები: ხი-
ლის ბა ღე ბი, ვე ნა ხე ბი, ბოს ტნე ბი და მარ-
ცვლო ვა ნი კულ ტუ რის ნა თე სე ბი: მორ წყუ-
ლი მარ ცვლო ვა ნი კულ ტუ რის 29 ნა თე სი, 
49 ბოს ტა ნი, 33 ხი ლის ბა ღი და ვე ნა ხი. 
სპი ლენ ძის შემ ცვე ლო ბის მაქ სი მუ მი ნა-
თე სებ ში 450 მგ-ს შე ად გენს, ბოს ტნე ულ ის 
ბა ღებ ში 1100 მგ-ს და ვე ნა ხებ ში ეს მაჩ ვე-
ნე ბე ლი ყო ველ კი ლოგ რამ ზე 3000 მგ-ს 
აღ წევს. 

მკვლე ვარ თა დას კვნით, რო გორც 
ჩანს, სპი ლენ ძის შემ ცვე ლო ბა გან სხვა-
ვე ბუ ლია გა მო ყე ნე ბის ფორ მის მი ხედ ვით 
და იმ ის მი ხედ ვით, თუ რა სიხ ში რით და 
რა რა ოდ ენ ობ ით ხდე ბო და ნი ად აგ ებ ის 
მორ წყვა. 

რო გორც მეც ნი ერ ები გან მარ ტა ვენ, 
კვლე ვის პე რი ოდ ში შეს წავ ლი ლი სა სოფ-
ლო-სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბი, ძი რი თა-
დად ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მდი ნა რე ებ ის 
ხე ობ ებ ში მდე ბა რე ობს. მი ღე ბუ ლი შე დე-
გე ბი დან ჩანს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი რე გი ონ-
ის სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბი 
მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და ბინ ძუ რე ბუ ლი მძი-
მე მე ტა ლე ბით, რაც, თა ვის მხრივ, გა-
ნა პი რო ბებს კულ ტუ რუ ლი მცე ნა რე ებ ის 
და ბინ ძუ რე ბას. ეს ძალ ზე სა გან გა შო ფაქ-
ტია, რად გან რო გორც ცნო ბი ლია, თა ვი სი 
ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ის პა ნა ხი მძი მე 
მე ტა ლე ბის კარ გი შემ თვი სე ბე ლი და დამ-
გრო ვე ბე ლია, ის ევე რო გორც კარ ტო ფი-
ლი, სტა ფი ლო და სხვა. 

სა ბო ლო ოდ, ერ თობ ლი ვი კვლე ვის 
შე დე გად მეც ნი ერ თა მი ერ მი ღე ბუ ლი 
დას კვნა ას ეთია: „ძლი ერ და ბინ ძუ რე ბუ-
ლი ნი ად აგ ებ ის ზე და ფე ნებ ში მიმ დი ნა რე 
სორ ბცი ული (მა გა რი სხე ულ ის ან სითხის 
მი ერ ნივ თი ერ ებ ის შთან თქმა გა რე მო-
დან) პრო ცე სე ბის გა მო სპი ლენ ძი სა და 
თუ თი ის გა ნა წი ლე ბას ზე და პი რულ-აკ უმ-
ულ აცი ური ხა სი ათი აქ ვს. ამ ლი თო ნე ბის 
შემ ცვე ლო ბა ყვე ლა ზე მა ღა ლია ნი ად აგ-
ის ჰუ მუ სი ან (ნე შომ პა ლი ან) ფე ნა ში, რო-
მე ლიც ბოლ ნი სის რაიონშია. ზე და პი რულ 
აკ უმ ულ აცი ას ძალ ზე ხში რად თან სდევს 
ნი ად აგ ის ზე და პირ ზე წყალ გა უმ ტა რი აპ-
კის წარ მოქ მნა, რაც შე ცე მენ ტე ბის პრო-
ცე სის დაწყე ბა ზე მი უთ ით ებს. ეს პრო ცე სი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად აუარ ეს ებს ნი ად აგ ის აგ-
რო ფი ზი კურ მა ხა სი ათ ებ ლებს: მკვეთ რად 
ზრდის ნი ად აგ ის ხვედ რით წო ნას, ეც ემა 
ფო რი ან ობა, წყალ გამ ტა რო ბის პრო-
ცე სი, პრო დუქ ტი ული ტე ნის დი აპ აზ ონი, 
რაც ქმნის უკ იდ ურ ეს ად არ ახ ელ საყ რელ 
აგ რო ბი ოლ ოგი ურ და აგ რო ეკ ოლ ოგი-
ურ პი რო ბებს. სა ბო ლოო ჯამ ში ეს ყვე-
ლა ფე რი იწ ვევს ნი ად აგ ის ნა ყო ფი ერ ებ ის 
მკვეთრ დაქ ვე ით ებ ას, რაც ეკ ოლ ოგი ური 
კა ტას ტრო ფის ტოლ ფა სია“.

2011 წელს პრო ექ ტის დამ თავ რე-

ბამ დე ერ თი წლით ად რე, აღ ნიშ ნუ ლი 

პრო ექ ტის მეც ნი ერ-მკვლე ვარ თა ჯგუფ მა 

მო აწყო ჩატარებული სა მუ შა ოს შე დე გე-

ბის პერ მა ნენ ტუ ლი პრე ზენ ტა ცი ები სა-

ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი აში, 

გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტრო ში, პარ ლა-

მენ ტის გა რე მოს დაც ვის დარ გობ რივ კო-

მი ტეტ ში, მად ნე ულ ის კომ ბი ნა ტის მმარ-

თველ სა თა ვო ოფ ის ში. 2012-13 წლებ ში 

აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ შაოების ან გა რიშ-პრე-

ზენ ტა ცი ები მო ეწყო სხვა დას ხვა უწყე ბებ ში 

და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში.

შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს შე დე გე ბი 

წარ დგე ნილ იქ ნა სხვა დას ხვა სა ერ თა-

შო რი სო სა მეც ნი ერო ფო რუმ ზე: ევ რო პის 

ნი ად აგ ამ ცოდ ნე თა კონ გრეს ზე (2012), 

გერ მა ნი ის ნი ად აგ მცოდ ნე თა კონ გრეს ზე 

(2011), მრა ვალ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-

რენ ცი აზე და კონ გრეს ზე (2011-12-13-14 

წწ.) სა მეც ნი ერო კვლე ვი თი ჯგუ ფის მი-

ერ მომ ზად და რამ დე ნი მე სა მეც ნი ერო 

სტა ტია, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია იმ-

პაქტ-ფაქ ტო რი ან ჟურ ნალ ში Plant and Soil 

(2011), მა ღალ რე იტ ინ გულ სხვა დას ხვა სა-

ერ თა შო რი სო გა მო ცე მა ში. 

სურ. 1. კვლევის საცდელი უბნები
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ია პო ნი ის პრო ტო ნუ ლი ამაჩ ქა რებ ლის კვლე ვი თი კომ პლექ სი (JPARC)

ამ კომ პლექ სის ბა ზა ზე ხორ ცი ელ დე ბა ექ სპე რი მენ ტი  ნა წი ლა კე ბის ფი
ზი კა ში. აბ რე ვი ა ტუ რა COMET (COhe rent Mu on to Elec tron Tran si ti on) 
ინ გლი სუ რად ნიშ ნავს მი უ ო ნის ელექ ტრო ნად კო ჰე რენ ტულ გარ დაქ
მნას. ექ სპე რი მენ ტის მი ზა ნია ნა თე ლი მოჰ ფი ნოს ელე მენ ტა რუ ლი ნა
წი ლა კე ბის ძველ პრობ ლე მას – ურ თი ერ თკავ შირს ორ მსგავს ფუნ და

მენ ტურ ნა წი ლაკს, ელექ ტრონ სა და მი უ ონს  შო რის.
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COMET ექსპერიმენტი J-PARC-ში:
ნაბიჯი მიუონის გამოცანის 
ამოხსნისკენ

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი-
ტე ტის მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი; ფი ზი-
კა- მა თე მა ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი; მი ღე ბუ ლი 
აქვს ამე რი კის ფი ზი კოს თა სა ზო გა დო ე ბის პრე მი ა, დუბ ნის ბირ თვუ-
ლი კვლე ვე ბის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტის პრე მი ა, სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი პრე მი ა; მი სი ხელ მძღვა ნე ლო ბით მა ღა ლი ენერ გი ე ბის 
ფი ზი კის ინ სტი ტუ ტი აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობს ქ.ი უ ლი ხის (გერ მა-
ნი ა) კვლე ვე ბის ცენ ტრთან. ეროვ ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი-
ე რო ფონ დე ბით და ფი ნან სე ბუ ლი მრა ვა ლი პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე-

ლი ა; სა ერ თა შო რი სო და ლო კა ლუ რი კონ ფე რენ ცი ე ბი სა და სიმ პო ზი უ მე ბის მო ნა წი ლე; გა მოქ ვეყ-
ნე ბუ ლი აქვს 130 სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი, აქე დან 65 მა ღა ლი იმ პაქტ ფაქ ტო რის სა ერ თა შო რი სო 
ჟურ ნა ლებ ში; და ჯილ დო ე ბუ ლია ღირ სე ბის ორ დე ნით.

მიხეილ ნიორაძე

ფი ზი კა- მა თე მა ტი კის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, ი. ჯა ვა ხიშ ვი ლის თბი-
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი;
თსუ ა.  რაზ მა ძის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის თე ო რი უ ლი ფი ზი კის გან-
ყო ფი ლე ბის გამ გე, მთა ვა რი მეც ნი ე რი თა ნამ შრო მე ლი;
ბირ თვუ ლი კვლე ვე ბის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტის (დუბ ნა) სა ერ თა-
შო რი სო სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს წევ რი;
მეც ნი ერ თა მსოფ ლიო ფე დე რა ცი ის (ჟე ნე ვა) ეროვ ნუ ლი წარ მო მად-
გე ნე ლი;
სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ე ბის ავ ტო რი ელე მენ ტა რუ ლი ნა წი ლა კე ბის 
ფი ზი კის, კვან ტუ რი ვე ლე ბის თე ო რი ის, და ბალ გან ზო მი ლე ბი ა ნი კვან-
ტუ რი სის ტე მე ბის, თა ნა მედ რო ვე მა თე მა ტი კუ რი ფი ზი კის დარ გში.

მერაბ ელიაშვილი

PhD ფიზიკის მეცნიერებაში, სამეცნიერო სექტორის უფროსი 
გაერთიანებული ბირთვული კვლების ინსტიტუტში, ქ. დუბნა. 2000 
წლიდან დღემდე მონაწილეობს ექპერიმენტებში, რომლებიც ტარდება 
KEK, JPARC, იაპონია. არის კოორდინატორი ამ ექსპერიმენტებში 
საქართველოდან. 2002-2003 წლებში მუშაობდა KEK-ში, იაპონია; 
2003-2013 წლებში 6-ჯერ  JSPS-ს გრანტი (მიწვეული პროფესორი), 
იაპონია; 1986-1993 წწ. მონაწილეობდა ექსპერიმენტებში დანადგარ 
ARES-ზე, JINR, დუბნა, რუსეთი; 1993-2004 წლებში საერთაშორისო 
კოლაბორაციაში PIBETA, PSI, Zurich, შვეიცარია; 1995-დღემდე 
მონაწილეობს ექსპერიმენტ CMS-ზე, LHC, ჟენევა, CERN, შვეიცარია;  
2010 წლიდან დღემდე საქართველოს ჯგუფის უფროსი CMS-ზე; 

სამეცნიერო ინტერესები:  იშვიათი დაშლები, ახალი გენერაციის რადიაქტიური დეტექტორები, 
ელექტრომაგნიტური და ჰადრონული კალორიმეტრები, არაორგანული კრისტალები. 310 
სამეცნიერო შრომის თანაავტორი (რეფერირებად ჟურნალებში).

ზვიად წამალაიძე

სა დოქ ტო რო ხა რის ხი თე ორი ულ და მა თე მა ტი კურ ფი ზი კა ში ბირ თვუ-
ლი კვლე ვის გა ერ თი ან ებ ულ ინ სტი ტუტ ში მი იღო (JIRN) 1989 წელს.
ამ ჟა მად ის JIRN–ის სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის ლა ბო რა ტო რი-
ის წამ ყვა ნი მკვლე ვა რი და ას ევე თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტე ტის ა. რაზ მა ძის მა თე მა ტი კის ინ სტი ტუ ტის მკვლე ვა რია.
არ ის სა მეც ნი ერო პუბ ლი კა ცი ებ ის ავ ტო რი ის ეთ სფე რო ებ ში, რო გო-
რი ცაა ვე ლის კვან ტუ რი თე ორია, გრა ვი ტა ცი ის თე ორია, ელ ემ ენ ტა-
რუ ლი ნა წი ლა კე ბის ფი ზი კის თე ორია და მა თე მა ტი კუ რი ფი ზი კა.

არსენ ხვედელიძე

მიმ დი ნა რე წლის შე მოდ გო მა ზე, 22-26 
სექ ტემ ბერს ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო-
ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტი (თსუ) მას პინ ძლობ და COMET სა ერ თა-
შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის ვორ ქშოპს. 
ექ სპე რი მენ ტი ნა წი ლა კე ბის ფი ზი კა ში 
იაპ ონი ის პრო ტო ნუ ლი ამ აჩ ქა რებ ლის 
კვლე ვი თი კომ პლექ სის (J-PARC) ბა ზა ზე 
ხორ ცი ელ დე ბა. ვორ ქშო პი თსუ მა ღა ლი 
ენ ერ გი ებ ის ფი ზი კის ინ სტი ტუ ტის (მე ფი) 
მი ერ იყო ორ გა ნი ზე ბუ ლი შო თა რუს თა-
ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის 
მხარ და ჭე რით. ვორ ქშოპ ში მო ნა წი ლე-
ობა მი იღო სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ-
ლო ბის წევ რი 8 ქვეყ ნის ორ მოც და ათ ამ-
დე წარ მო მად გე ნელ მა.

აბ რე ვი ატ ურა COMET (COherent Muon 
to Electron Transition) ინ გლი სუ რად ნიშ-
ნავს მიუონის ელ ექ ტრო ნად კო ჰე რენ-
ტულ გარ დაქ მნას. ექ სპე რი მენ ტის მი ზა-
ნია ნა თე ლი მოჰ ფი ნოს ელ ემ ენ ტა რუ ლი 
ნა წი ლა კე ბის ძველ პრობ ლე მას – ურ თი-
ერ თკავ შირს ორ მსგავს ფუნ და მენ ტურ ნა-
წი ლაკს, ელ ექ ტრონ სა და მიუონს  შო რის. 
ელ ეტ რო ნე ბის გარ და რა ტომ არ სე ბო ბენ 
მიუონები? „ვინ და უკ ვე თა ეს ნა წი ლა კი?“ 
იკ ითხა ნო ბე ლის პრე მი ის ლა ურე ატ მა, 
ფი ზი კოს თე ორ ეტ იკ ოს მა  ი.რა ბიმ, რო-
დე საც მო ხერ ხდა მიუონის  იდ ენ ტი ფი ცი-
რე ბა. 

1936 წლი დან, ან დე სო ნი სა და ნე-
დერ მაიერის მი ერ კოს მო სურ სხი ვებ ში 
მიუონის აღ მო ჩე ნის შემ დეგ, ღია პრობ-
ლე მაა ამ ნა წი ლა კის რო ლის გა გე ბა 
სამ ყა როს სუ ბა ტო მურ ნა წი ლაკ თა ოჯ-
ახ ში. მიუონი ორი სა ხი საა,  ერ თი – უარ-
ყო ფი თად და მუხ ტუ ლი ნა წი ლა კი, მე ორე 
– და დე ბი თად და მუხ ტუ ლი ან ტი ნა წი ლა-
კი, რო მე ლიც მი ეკ უთ ვნე ბა ფუნ და მენ-
ტუ რი ნა წი ლა კე ბის სპე ცი ფი კურ ოჯ ახს, 
ე.წ. ლეპ ტონ თა ჯგუფს (ელ ექ ტრო ნე ბი, 
მიუონები, ნე იტ რი ნო ები). ელ ექ ტრო ნი, 
რომ ლის მა სა  0.511 მე ვია,   ლეპ ტო ნე ბის 
უმ სუ ბუ ქე სი და მუხ ტუ ლი წარ მო მად გე ნე-
ლია და მუხ ტუ ლი. მიუონი თით ქმის ელ-
ექ ტრო ნის მსგავ სია, მაგ რამ 207-ჯერ მძი-

17

ზუსტ	და	საბუნებისმეტყველო	მეცნიერებათა	ფაკულტეტი

თსუ მეცნიერება | 2014



მეა მას ზე (105.7 მევ) და ელ ექ ტრო ნის გან 
გან სხვა ვე ბით, რო მე ლიც აბ სო ლუ ტუ რად 
სტა ბი ლუ რია,  2.2 მიკ რო წამ ში ელ ექ ტრო-
ნად, ნე იტ რი ნოდ და ან ტი ნე იტ რი ნოდ იშ-
ლე ბა.

ცნო ბი ლია აგ რეთ ვე  მე სა მე,  უფ რო 
მძი მე ლეპ ტო ნი ტაუ, რომ ლის მა საა 1777 
მევ და სი ცოცხლის ხან გრძლი ვო ბა 10-13 
წა მი. ელ ეტ რო ნი სა და მიუონის მსგავ სად 
ტაუ ლეპ ტონს ახ ლავს მი სი ას ოც ირ ებ ული 
ნე იტ რი ნო.  ეს ექ ვსი ნა წი ლა კი:  ელ ექ-
ტრო ნი, მიუონი, ტაო და შე სა ბა მი სი ნე იტ-
რი ნო ები   „არ ომ ატ ებ ად“ იწ ოდ ები ან და 
ლეპ ტო ნე ბის სამ თა ობ ას ქმნი ან: (e, ve), 
(μ, vμ), (τ, vτ). თი თოეული თა ობ ის წევ რებს  
ლეპ ტო ნურ რიცხვს მი აწ ერ ენ, რო მე ლიც 
არ სე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბის თა ნახ მად ინ-
ახ ება, ე.ი. ნა წი ლა კე ბის ურ თი ერ თქმე დე-
ბი სას ერ თი და იგ ივე ტი პის ლეპ ტო ნე ბის 
რა ოდ ენ ობა  უც ვლე ლი რჩე ბა.  ამ ას თან, 
არ სე ბობს ბრუ ნო პონ ტე კორ ვოს მი ერ ნა-
წი ნას წარ მეტყვე ლე ბი კვან ტურ-მე ქა ნი კუ-
რი ფე ნო მე ნი – ნე იტ რი ნოს ოს ცი ლა ცია. 
ნე იტ რი ნო რო მე ლიც გარ კვე ული არ-
ომ ატ ით (ელ ექ ტრო ნუ ლი, მიუონური ან 
ტაუონური) და იბ ადა  შე იძ ლე ბა შემ დეგ 
აღ მოჩ ნდეს სხვა არ ომ ატ ით, შე იც ვლის 
რა მას პონ ტე კორ ვო-მა კი-ნა კა გა ვა-სა კა-
ტა მატ რი ცის შე სა ბა მი სად. ლეპ ტო ნუ რი 
არ ომ ატ ის დარ ღვე ვა (LFV) ნე იტ რა ლუ რი 
ლეპ ტო ნე ბის სექ ტორ ში და დას ტუ რე ბუ-
ლი ფაქ ტია, მაგ რამ რო გო რია სი ტუ აცია 
მათ და მუხ ტულ პარ ტნი ორ ებ ში?

ირ ღვე ვა თუ არა
და მუხ ტუ ლი
ლეპ ტო ნე ბის

არ ომ ატი (CLFV)?

COMET ექ სპე რი მენ ტის მი ზა ნია პა სუ ხი 
გას ცეს ამ შე კითხვას. უფ რო ზუს ტად, ატ-
ომ ბირ თვებ ზე შე ის წავ ლე ბა  მიუონების 
ელ ექ ტრო ნებ ში  ნე იტ რი ნოს გა რე შე μ– → 
e– კონ ვერ სია

μ– + N(A, Z) → e– + N(A, Z),

მგრძნო ბე ლო ბის დო ნით ~ 10-17. ამ 
მოვ ლე ნის ახ სნა  მხო ლოდ იმ შემ თხვე-
ვა შია შე საძ ლე ბე ლი თუ სტან დარ ტუ ლი 
მო დე ლის მიღ მა არ სე ბობ და ახ ალი, 
დღემ დე უც ნო ბი ფი ზი კუ რი მოვ ლე ნე ბი.  
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თა ნა მედ რო ვე ტექ-
ნო ლო გი ებ ის წყა ლო ბით μ– → e– კონ ვერ-
სია  უფ რო მგრძნო ბი არეა ახ ალი ფი ზი კის 
მი მართ სხვა CLFV პრო ცე სებ თან შე და-
რე ბით, რო გო რე ბი ცაა μ → eγ, μ → eee.

მიუონები წარ მო ად გე ნენ სა უკ ეთ ესო 

ლა ბო რა ტო რი ას CLFV მოვ ლე ნის კვლე-
ვის თვის, რად გა ნაც ის ინი მრავ ლად 
წარ მო იქ მნე ბი ან და საკ მა ოდ დი დი სი-
ცოცხლის ხან გრძლი ვო ბა აქ ვთ. თა ნა-
მედ რო ვე ამ აჩ ქა რებ ლებს  წე ლი წად ში 
1015 მიუონების წარ მოქ მნა შე უძ ლი ათ. 
ახ ალი ინ ტენ სი ური წყა რო ებ ის გა მო ყე-
ნე ბით J-PARC-ის მთა ვარ პრო ტო ნულ 
რგოლ ზე შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა წე ლი-
წად ში 1018–1019 რა ოდ ენ ობ ის მიუონების 
მი ღე ბა, რაც  მა ღა ლი მგრძნო ბე ლო ბის 
ექ სპე რი მენ ტის ჩა სა ტა რებ ლად აუც ილ-
ებ ელია.

CLFV-ს რო ლი
ნა წი ლა კე ბის

ფი ზი კა ში

და მუხ ტულ ლეპ ტო ნებს შო რის არ-
ომ ატ ის გაც ვლით მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს 
დი დი პო ტენ ცი ალი გა აჩ ნი ათ ახ ალი ფე-
ნო მე ნის გა მო სავ ლე ნად. დღე ის ათ ვის 
მხო ლოდ ჰიგ სის ბო ზო ნი იქ ნა დამ ზე-
რი ლი დიდ ად რო ნულ კო ლა იდ ერ ზე, 
მაგ რამ არა სხვა ახ ალი ნა წი ლა კე ბი, 
რო მელ თა არ სე ბო ბა, ფი ზი კის თვალ საზ-
რი სით, მო სა ლოდ ნე ლია სტან დარ ტუ ლი 
მო დე ლის მიღ მა. CLFV-ის დამ ზე რა  პირ-
და პი რი მი თი თე ბა იქ ნე ბა სტან დარ ტუ ლი 
მო დე ლის მიღ მა შე საძ ლო არ სე ბუ ლი ფი-
ზი კუ რი მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ. რამ დე ნი მე 
ას ეთი თე ორი ული მო დე ლი არ სე ბობს, 
მა გა ლი თად:  სუ პერ სი მეტ რი ული, დი დი 
გა ფარ თო ებ ის მო დე ლი,  და მა ტე ბი თი 
გან ზო მი ლე ბე ბის მო დე ლი, რო მელ თა 
ფარ გლებ ში  შე საძ ლე ბე ლია  პრო ცე სე-
ბი და მუხ ტუ ლი ლეპ ტო ნე ბის არ ომ ატ ის 
დარ ღვე ვით (CLFV პრო ცე სე ბი).

სა ვა რა უდ ოდ COMET ექ სპე რი მენ ტი 
მოგ ვცემს შეზღუდ ვებს ას ეთი მო დე ლე-
ბის თვის.

μ– → e– კონ ვერ სი ის
ფე ნო მე ნო ლო გია

მი ღე ბუ ლია, რომ μ– → e– კონ ვერ სია 
მიმ დი ნა რე ობს შემ დეგ ნა ირ ად: რო დე საც 
მიუონი რა იმე ნივ თი ერ ებ ის მი ერ შე ჩერ-
დე ბა, ის ჩა იჭ ირ ება ატ ომ ში და  მიუონური 
ატ ომი წარ მო იქ მნე ბა. მიუონი კას კა დუ-
რად იწყებს გა დას ვლას მიუონური ატ-
ომ ის ძი რი თა დი მდგო მა რე ობ ის კენ. 
მიუონის შემ დე გი ბე დია ან დაშ ლა ატ-
ომ ურ ორ ბი ტა ზე μ– → e– vμvв, ან მი სი ჩა-
ჭე რა ბირ თვში (A, Z  მა სუ რი და ატ ომ ური 
რიცხვით)  ნე იტ რი ნოს გა მოს ხი ვე ბით  μ– + 
N(A, Z) → vμ + N(A, Z – 1).

გარ და ამ ისა, სტან დარ ტუ ლი მო დე-
ლის მიღ მა ფი ზი კის თვალ საზ რი სით შე-
საძ ლე ბე ლია ეგ ზო ტი კუ რი პრო ცე სი, ბირ-
თვში მიუონის ჩა ჭე რა ნე იტ რი ნოს გა მოს-
ხი ვე ბის გა რე შე μ– + N(A, Z) → e– + N(A, Z). 
ამ პრო ცესს μ– → e– კონ ვერ სია მიუონურ 
ატ ომ ში.  ეს პრო ცე სი ერ თი ერ თე ულ ით 
არ ღვევს ლეპ ტო ნუ რი არ ომ ატ ის რიცხვის 
შე ნახ ვას,  მაგ რამ სრუ ლი ლეპ ტო ნუ რი 
რიცხვი ინ ახ ება. ამ პრო ცე სის ალ ბა თო ბა 
μ– → e– კონ ვერ სი ისა და  მიუონის ნორ მა-
ლუ რი ჩა ჭე რის ფარ დო ბით გა ნი საზღვრე-
ბა, კერ ძოდ

 ( ) ( )
( ) .

'

N e N
B N e N

N v Nµ

µ
µ

µ

− −
− −

−

Γ →
→ ≡

Γ + → +

ბირ თვის სა ბო ლოო მდგო მა რე ობა 
შე იძ ლე ბა იყ ოს რო გორც ძი რი თა დი, 
ას ევე ერთ-ერ თი აღ გზნე ბუ ლი მდგო მა-
რე ობა. სა ზო გა დოდ, დო მი ნი რებს  ძი-
რი თად მდგო მა რე ობ აში გა დას ვლა, რო-
მელ საც  კო ჰე რენ ტუ ლი ჩა ჭე რა ეწ ოდ ება.

მიუონურ ატ ომ ში კო ჰე რენ ტუ ლი μ– → 
e– კონ ვერ სი ის და მა ხა სი ათ ებ ელი ნი შა-
ნია მო ნო ენ ერ გე ტი კუ ლი ელ ექ ტრო ნის 
გა მოს ხი ვე ბა მიუონის მა სის ტო ლი ენ-
ერ გი ით Ee ≈ mµ. ამ ფაქ ტის გა მო μ– → 
e– კონ ვერ სია ძა ლი ან მო სა ხერ ხე ბე ლია 
ექ სპე რი მენ ტუ ლი თვალ საზ რი სით, ვი ნა-
იდ ან  ამ პრო ცე სის ძი ებ ას ამ არ ტი ვებს. 
ეს პრო ცე სი  შე იძ ლე ბა მკა ფი ოდ იქ ნას 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ელ ექ ტრო ნის გან-
საზღვრუ ლი ენ ერ გი ის გა მო (და ახ ლო ებ-
ით 105 მევ), რო მე ლიც მიუონის ჩვე ულ-
ებ რი ვი დაშ ლის სპექ ტრის ზე და ზღვარს 
(∼52.8 მევ) საკ მა ოდ აღ ემ ატ ება. გარ და 
ამ ისა, რად გან შემ თხვე ვის სიგ ნა ტუ რა  
მო ნო ენ ერ გე ტი კუ ლი ელ ექ ტრო ნია,  არ 
მო ითხო ვე ბა თან ხვედ რუ ლი გა ზომ ვე ბის 
ჩა ტა რე ბა. პო ტენ ცი ურ ად ეს  ექ სპე რი-
მენ ტის მგრძნო ბე ლო ბის გაზ რდის სა შუ-
ალ ებ ას იძ ლე ვა მიუონების მა ღა ლი სიმ-
კვრი ვის ნა კა დის გა მო ყე ნე ბით, თუ გა მო-
ირ იცხე ბა ის ეთი  შემ თხვე ვი თი ფო ნუ რი 
პრო ცე სე ბი, რო გო რი ცაა μ → eγ, μ → eee 
დაშ ლე ბი. 

COMET ექ სპე რი მენ ტი 
J-PARC-ში

COMET ექ სპე რი მენ ტის გან ხორ ცი-
ელ ება გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია იაპ ონი ის 
პრო ტო ნუ ლი ამ აჩ ქა რებ ლის კომ პლექ-
სის (J-PARC) ბა ზა ზე. კომ პლექ სის მთა-
ვა რი რგო ლი დან გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
8 გევ ენ ერ გი ის პრო ტო ნე ბის პორ ცი ებ-
ად და ნა წევ რე ბუ ლი ნა კა დი. ექ პე რი მენ-
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5 მ

პროტონები

პროდუქტის 
სამიზნე

პიონის ჩაჭერის სექცია

პიონის დაშლის და მიუონის 
გადასვლის სექცია

შეგროვების სექცია

პიონების ჩაჭერის სექცია ზეგამტარი 
სოლენოიდის მაგნიტური სისტემით

პიონის დაშლისგან მიუონების 
შეგროვების სექცია სოლენოიდური 
მაგნიტური ველის პირობებში

ზეგამტარი სოლენოიდის 
მაგნიტური სისტემით

პიონები

მიუონები

სამიზნეში 
გაჩერება

ნახ.1. ექ პე რი მენ ტუ ლი და ნად გა რი, რო მე ლიც  პი ონ ის ჩა ჭე რის სექ ცი ას შე იც ავს, მიუონური ნა კა დის ტრან სპორ ტი რე ბის მო დუ ლი და
 დე ტექ ტო რუ ლი ნა წი ლი

ტუ ლი და ნად გა რი, რო მე ლიც  პი ონ ის 
ჩა ჭე რის სექ ცი ას შე იც ავს, მიუონური ნა-
კა დის ტრან სპორ ტი რე ბის მო დუ ლი და 
დე ტექ ტო რუ ლი ნა წი ლი გა მო სა ხუ ლია 
ნახ. 1-ზე.

COMET ექ სპე რი მენ ტის მიზ ნის მი-
საღ წე ვად ექ სპე რი მენ ტუ ლი და ნად გა-
რის მი მართ რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მოთხოვ ნა გა ნი ხი ლე ბა. მათ შო რის:

• მა ღა ლი ინ ტენ სი ვო ბის მი უნ ური წყა-
რო: სა სურ ვე ლი მგრძნო ბე ლო ბის 
მი საღ წე ვად სა მიზ ნე ში გა ჩე რე ბუ ლი 
მიუონების რა ოდ ენ ობა უნ და ოყ ოს 
2x1018. მიუონების ნა კა დის ინ ტენ სი-
ვო ბის გა საზ რდე ლად  მა ღა ლი სიმ-
ძლავ რის პრო ტო ნე ბის ნა კა დი და პი-
ონ ებ ის ჩამ ჭე რი სის ტე მა გა მო იყ ენ ება.

• პულ სი რე ბა დი პრო ტო ნუ ლი ნა კა დი: 
პრო ტო ნე ბის ნა კად თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ფო ნუ რი შემ თხვე ვე ბის შე სამ ცი-
რებ ლად, შე თა ვა ზე ბუ ლი იქ ნა პულ სი-

რე ბა დი პრო ტო ნუ ლი ნა კა დის  „beam 
pulsing“ გა მო ყე ნე ბა.

• მიუონის ტრან სპორ ტი რე ბის სის ტე-
მა: პი ონ ებ ის დაშ ლით მი ღე ბუ ლი 
მიუონების მა ღა ლი ეფ ექ ტუ რო ბით 
ტრან სპორ ტი რე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა 
ზე გამ ტა რი სო ლე ნო იდ ის მაგ ნი ტუ რი 
სის ტე მით, ხო ლო ფო ნუ რი ელ ექ ტრო-
ნე ბის მო შო რე ბა სწო რი და მრუ დი უბ-
ნე ბის მო ნაც ვლე ობ ით.

• ელ ექ ტრო ნის ტრან სპორ ტი რე ბის 
სის ტე მა და დე ტექ ტო რი: ფო ნუ რი 
ელ ექ ტრო ნე ბის მო სა ცი ლებ ლად და 
მცდა რი ტრე კე ბის შე სამ ცი რებ ლად, 
გა მო ყე ნე ბა  მრუ დი გე ომ ეტ რი ის სო-
ლე ნო იდ ებ ის სის ტე მა, რაც უზ რუნ-
ველ ყოფს ელ ექ ტრო ნე ბის სე ლექ ცი ას 
იმ პულ სე ბის მი ხედ ვით. ელ ექ ტრო-
ნე ბი 80 მევ/c-ზე ნაკ ლე ბი იმ პულ სით, 
რომ ლე ბიც ძი რი თა დად  ორ ბი ტა ზე 
მიუონების დაშ ლის პრო დუქ ტე ბი არი-
ან, დე ტექ ტორ ში აღ არ მოხ ვდე ბი ან.

■ თსუ მე ფის ფი ზი კო სებს 

სტან დარ ტუ ლი მო დე ლის შე

სა მოწ მებ ლად ჩა ტა რე ბულ ექ

სპე რი მენ ტებ ში მო ნა წი ლე ობ ის 

მრა ვალ წლი ანი გმოც დი ლე ბა 

გა აჩ ნი ათ. ეს ექ სპე რი მენ ტე ბი, 

PiBeta და MMbar,  80იან წლებ

ში პა ულ შე რე რის ინ სტი ტუ ტის 

სინ ხროტ რონ ზე (შვე იც არია) იყო 

შეს რუ ლე ბუ ლი. ექ სპე რი მენ ტე

ბის შე დე გე ბი სრულ თან ხმო ბა ში 

აღ მოჩ ნდა სტან დარ ტულ მო

დელ თან.
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აღ სა ნი ნიშ ნა ვია, რომ თსუ მე ფი-ს ფი-
ზი კო სებს სტან დარ ტუ ლი მო დე ლის შე-
სა მოწ მებ ლად ჩა ტა რე ბულ ექ სპე რი მენ-
ტებ ში მო ნა წი ლე ობ ის მრა ვალ წლი ანი 
გმოც დი ლე ბა გა აჩ ნი ათ. ეს ექ სპე რი მენ-
ტე ბი, PiBeta და MMbar,  80-იან წლებ ში პა-
ულ შე რე რის ინ სტი ტუ ტის სინ ხროტ რონ ზე 
(შვე იც არია) იყო შეს რუ ლე ბუ ლი. ექ სპე-
რი მენ ტე ბის შე დე გე ბი სრულ თან ხმო ბა ში 
აღ მოჩ ნდა სტან დარ ტულ მო დელ თან.

თა ნამ შრომ ლო ბა თსუ მე ფი-სა და  
COMET კო ლა ბო რა ცი ას შო რის და იწყო 
ექ ვსი წლის წინ. თავ და პირ ვე ლად ქარ-
თუ ლი ჯგუ ფი  ელ ექ ტრო მაგ ნი ტუ რი კა-

ლო რი მეტ რის კვლე ვით და საპ რო ექ ტო 
სა მუ შაოებში მო ნა წი ლე ობ და, რაც სცინ-
ტი ლა ცი ურ კრის ტა ლებ ში სი ნათ ლის 
გავ რცე ლე ბი სა და სცინ ტი ლა ცი ური პრო-
ცე სე ბის მო დე ლი რე ბას გუ ლის ხმობ და. 
ამ ჟა მად და გეგ მი ლია მო ნა წი ლე ობა კა-
ლო რი მეტ რის თვის სა ჭი რო 2500 კრის ტა-
ლის ტეს ტი რე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის 
სა მუ შაოებში. ას ევე დუბ ნის ბირ თვუ ლი 
კვლე ვე ბის გა ერ თი ან ებ ული ინ სტი ტუ ტის 
ფი ზი კო სებ თან ერ თად მოხ დე ბა კა ლო-
რი მეტ რის აწყო ბა და ამ აჩ ქა რე ბელ ზე 
მი სი გა მოც და. და გეგ მი ლია ექ სპე რი მენ-
ტუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ღე ბი სა და და მუ შა-

ვე ბა-ან ალ იზ ის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ-
ყო ფის სა მუ შაოებში მო ნა წი ლე ობა.

ეს პრო ექ ტი სხვა მნიშ ნე ლო ვან პრო-
ექ ტებ თან ერ თად, რომ ლე ბიც სრულ დე-
ბა ევ რო პის ბირ თვუ ლი კვლე ვე ბის ცენ-
ტრთან (ცერ ნი, ჟე ნე ვა), იულ იხ ის კვლე-
ვე ბის ცენ ტრთან (გერ მა ნია) და დუბ ნის 
ბირ თვუ ლი კვლე ვე ბის გა ერ თი ან ებ ულ 
ინ სტი ტუტ თან ერ თად ელ ემ ენ ტა რუ ლი ნა-
წი ლა კე ბის მკვლე ვა რი ქარ თვე ლი ფი ზი-
კო სე ბის თვის სა ინ ტე რე სო პერ სპექ ტი ვებს 
ქმნის შემ დგო მი  სა მეც ნი ერო საქ მი ან ობ-
ის ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცი ის გზა ზე.

COMET ექ სპე რი მენ ტში ქარ თუ ლი ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ობა

22-26 სექ ტემ ბერს ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტე ტი (თსუ) მას პინ ძლობ და COMET სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის ვორ ქშოპს. 
ექ სპე რი მენ ტი ნა წი ლა კე ბის ფი ზი კა ში იაპ ონი ის პრო ტო ნუ ლი ამ აჩ ქა რებ ლის 
კვლე ვი თი კომ პლექ სის (J-PARC) ბა ზა ზე ხორ ცი ელ დე ბა. ვორ ქშო პი თსუ მა ღა ლი 
ენ ერ გი ებ ის ფი ზი კის ინ სტი ტუ ტის (მე ფი) მი ერ იყო ორ გა ნი ზე ბუ ლი შო თა რუს თა ვე-
ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის მხარ და ჭე რით. ვორ ქშოპ ში მო ნა წი ლე ობა 
მი იღო სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის წევ რი 8 ქვეყ ნის ორ მოც და ათ ამ დე 
წარ მო მად გე ნელ მა.
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შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობა 
თსუ მეცნიერთა შეფასებით

პრო ექ ტი „ზღვის სა ნა პი რო ებ ის და-
ბინ ძუ რე ბი სა და აით რო ფი კა ცი ის პრე ვენ-
ცი ის მიზ ნით მი წის ქვე შა წყლე ბის ზღვის-
ქვე შა გან ტვირ თვის შეს წავ ლა“, გან-
ხორ ცი ელ და რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის 
ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დი სა და ევ-
რო გა ერ თი ან ებ ის ერ თობ ლი ვი გრან ტის 
„BS-ERA NET„SGD Black Sea“ ფარ გლებ ში. 
სა ქარ თვე ლოს მხრი დან მას ში მო ნა წი-
ლე ობ დნენ თსუ მი ხე ილ ნო დი ას გე ოფ-
იზ იკ ის ინ სტი ტუ ტის, ჰიდ რო გე ოფ იზ იკ ისა 
და გე ოთ ერ მი ის კვლე ვი თი ცენ ტრის მეც-
ნი ერ ები. პრო ექ ტის სა მეც ნი ერო ხელ-
მძღვა ნე ლი (სა ქარ თვე ლოს მხრი დან) 
იყო გე ოლ ოგი ურ-მი ნე რა ლო გი ურ მეც ნი-
ერ ებ ათა დოქ ტო რი გი ორ გი მე ლი ქა ძე. 
პრო ექ ტში ას ევე ჩარ თუ ლი იყ ვნენ ინ სტი-
ტუ ტის მეც ნი ერ-თა ნამ შრომ ლე ბი: მა რი ამ 
თო და ძე, ზუ რაბ მა ჩა იძე, ნი ნო კა პა ნა ძე 
და ალ ექ სან დრე ჭან კვე ტა ძე. გერ მა ნი ის 
მხრი დან პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ობ დნენ 

ჰელ მჰოლ ცის ეკ ოლ ოგი ური კვლე ვე ბის 
ცენ ტრის წარ მო მად გენ ლე ბი ქა ლაქ ლა-
იფ ცი გი დან (პრო ექ ტის სა მეც ნი ერო ხელ-
მძღვა ნე ლი დოქ ტო რი მი ხა ილ შუ ბერ ტი); 
სა ბერ ძნე თი დან-სა ბერ ძნე თის ზღვე ბის 
კვლე ვის ცენ ტრის მეც ნი ერ ებ ი ქ ალ აქ ან-
ავ ის ოს იდ ან (სა მეც ნი ერო ხელ მძღვა ნე-
ლი დოქ. ქრის ტოს ცა ბა რი სი). 

კვლე ვე ბის თვის შე ირ ჩა უბ ანი: შა ვი 
ზღვის აღ მო სავ ლე თით – აჭ არ ის რე გი-
ონ ის მთის წი ნა სა ნა პი რო ზო ლი და შა ვი 
ზღვის და სავ ლე თით – რუ მი ნე თის დაბ-
ლო ბი, კონ სტან ცას მიმ დე ბა რე ტე რი ტო-
რია. 

მეც ნი ერ თა გან მარ ტე ბით, იმ და მა ბინ-
ძუ რე ბელ ნივ თი ერ ებ ებს, რომ ლე ბიც გა-
ნიტ ვირ თე ბი ან (გა იჟ ონ ები ან) ზღვა ში, სა-
ნა პი რო ზო ლის გა რე მოს სა ერ თო მდგო-
მა რე ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გაუარესება 
შე უძ ლი ათ გა მო იწ ვი ონ. კერ ძოდ, სა ნა პი-
რო ზო ლი სა ით რო ფი კა ცია (ტოქ სი ნე ბით-

თსუ მი ხე ილ ნო დი ას სახ. გე ოფ იზ იკ-
ის ინ სტი ტუ ტის ჰიდ რო გე ოფ იზ იკ ისა 
და გე ოთ ერ მი ის კვლე ვი თი ცენ ტრის 
ხელ მძღვა ნე ლი, გე ოლ ოგი ურ-მი ნე-
რა ლო გი ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო-
რი, სა ქარ თვე ლოს გე ოთ ერ მუ ლი 
ას ოცი აცი ის პრე ზი დენ ტი, სა ქარ-
თვე ლოს გე ოთ ერ მუ ლი ას ოცი აცი ის 
ვი ცე-პრე ზი დენ ტი, სა ერ თა შო რი სო 
ჰიდ რო გე ოლ ოგი ური ას ოცი აცი ის 
წევ რი, სა ერ თა შო რი სო საგ რან ტო 
პრო ექ ტე ბის ხელ მძღვა ნე ლი, ატ ომ-
ური ენ ერ გი ის სა ერ თა შო რი სო სა აგ-
ენ ტოს ექ სპერ ტი, მრა ვა ლი სა ერ თა-
შო რი სო კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე 
და ორ გა ნი ზა ტო რი, 100-მდე სა მეც ნი-
ერო ნაშ რო მის ავ ტო რი.

გიორგი მელიქაძე

2011-2013 წლებ ში რუ მი ნე თი სა და სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ებზე, შა ვი ზღვის და ბინ-
ძუ რე ბის პრობ ლე მა ტი კის შე სას წავ ლად, გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ის, სა ბერ ძნე თი სა და 
სა ქარ თვე ლოს წამ ყვა ნი მეც ნი ერ ებ ის თა ნა მო ნა წი ლე ობ ით გან ხორ ცი ელ და, ერ თობ-
ლი ვი კვლე ვე ბი. კვლე ვებ ში აქ ტი ურ ად იღ ებ დნენ მო ნა წი ლე ობ ას თსუ მეც ნი ერ ები.
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ნიტ რა ტე ბი თა და ფოს ფა ტე ბით და ბინ ძუ-
რე ბა), ზღვის პრო დუქ ტე ბის, კო რა ლუ რი 
რი ფე ბის და ბინ ძუ რე ბა და ზღვის წყლის 
მავ ნე ბე ლი „აყ ვა ვე ბა“. ამ იტ ომ, ერ თობ-
ლი ვი კვლე ვის მი ზანს წარ მო ად გენ და 
შა ვი ზღვის ორ საჩ ვე ნე ბელ უბ ან ზე მი წის-
ქვე შა წყლე ბის ზღვა ში (მწგ) გან ტვირ თვის 
ზო ნე ბის შეს წავ ლა“მულ ტი-ტრა სე რე ბის“ 
გა მო ყე ნე ბით.

„ეს იყო მცდე ლო ბა, სხვა დას ხვა 
წყლის „ტრა სე რე ბის“ გა ერ თი ან ებ ით, 
მოგ ვეხ დი ნა მწგ ზო ნის ლო კა ლი ზა ცი ისა 
და რა ოდ ენ ობ ის გან საზღვრა, ას ევე მი-
ღე ბუ ლი შე დე გე ბი დაგ ვე დას ტუ რე ბი ნა 
თა ნამ გზავ რუ ლი მო ნა ცე მე ბის ახ ალი მე-
თო დე ბით. ზო გა დად, მი წის ქვე შა წყლე-
ბის გან ტვირ თვის შეს წავ ლა ში გა მო იყ-
ენ ება წყლის „ტრა სე რე ბი“. „ტრა სე რე ბი“ 
წარ მო ად გე ნენ ბუ ნებ რივ ან ან ტრო პო-
გე ნურ ნივ თი ერ ებ ებს, რომ ლე ბიც არ სე-
ბო ბენ ბუ ნე ბა ში და წარ მო იშ ვე ბი ან გან-

საზღვრუ ლი წყა რო ებ იდ ან. გან სხვა ვე ბით 
ხე ლოვ ნუ რი „ტრა სე რე ბი სა გან“, ეკ ოლ-
ოგი ური ტრა სე რე ბი, რომ ლე ბიც იქ ნა გა-
მო ყე ნე ბუ ლი, არ იწ ვე ვენ გა რე მოს ქი მი ურ 
და ბინ ძუ რე ბას. გარ და ამ ისა, ბუ ნებ რი ვი 
ეკ ოლ ოგი ური „ტრა სე რე ბი“, მა თი ყველ-
გან არ სე ბო ბის გა მო, ყვე ლა ზე მო სა ხერ-
ხე ბე ლია მსხვი ლი და ფარ თო მას შტა ბი-
ანი კვლე ვე ბის თვის, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტო რია მწგ შეს წავ ლის საქ მე ში“. – გან-
მარ ტავს კვლე ვის ხელ მძღვა ნე ლი სა ქარ-
თვე ლოს მხრი დან გი ორ გი მე ლი ქა ძე. 

რო გორც მეც ნი ერი აღ ნიშ ნავს, საკ-
ვლე ვად აჭ არ ის სა ნა პი რო ზო ლის შერ-
ჩე ვა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო რამ დე ნი მე 
ფაქ ტო რით. კერ ძოდ, ეს რე გი ონი აჭ არ-
ის ტე რი ტო რი აზე ზე და პი რუ ლი წყლე ბის 
გან ტვირ თვის ზო ნაა, სა დაც თავს იყ რის,  
რო გორც ამ ტე რი ტო რი ის, ას ევე მის ფარ-
გლებს გა რეთ გან ლა გე ბუ ლი მსხვი ლი 
სამ რეწ ვე ლო ობი ექ ტე ბი სა და ქა ლა ქე-

ბის სა ყო ფაცხოვ რე ბო, ტოქ სი კუ რი და სა-
სოფ ლო-სა მე ურ ნეო ნარ ჩე ნე ბით და ბინ-
ძუ რე ბუ ლი წყლე ბი.

რე გი ონ ის ფარ გლებ ში მდე ბა რე ობს 
სა ქარ თვე ლოს მსხვი ლი სამ რეწ ვე ლო და 
სა პორ ტო ქა ლა ქი ბა თუ მი, ქა ლა ქი ქო ბუ-
ლე თი, მრა ვა ლი სო ფე ლი და და სახ ლე-
ბუ ლი პუნ ქტი, რომ ლე ბიც თა ვი სი სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო, სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო და 
სამ რეწ ვე ლო ნარ ჩე ნე ბით აბ ინ ძუ რე ბენ 
შავ ზღვას. იგი წარ მო ად გენს ბა ქო-სუფ-
სის ნავ თობ სა დე ნის  გან ლა გე ბის  ბო ლო 
მო ნაკ ვეთს,  უშუ ალ ოდ ზღვის ნა პირ ზე 
აგ ებ ული დი დი ნავ თობ ტერ მი ნა ლით და 
მი სი საზღვაო მო დუ ლით. ამ ავე დროს, 
კვლე ვის თვის შერ ჩე ული ტე რი ტო რია 
კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი სა სოფ ლო-სა-
მე ურ ნეო რე გი ონია, სა დაც გავ რცე ლე ბუ-
ლია მე ჩაიეობა, მე სი მინ დე ობა, მე ციტ რუ-
სე ობა, რა საც მი ნე რა ლუ რი სა სუ ქე ბის და 
შხამ-ქი მი კა ტე ბის ფარ თო გა მო ყე ნე ბა უკ-

საკ ვლე ვად აჭ არ ის სა ნა პი რო ზო ლის შერ ჩე ვა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო რამ დე
ნი მე ფაქ ტო რით. კერ ძოდ, ეს რე გი ონი აჭ არ ის ტე რი ტო რი აზე ზე და პი რუ ლი 
წყლე ბის გან ტვირ თვის ზო ნაა, სა დაც თავს იყ რის, რო გორც ამ ტე რი ტო რი ის, 
ას ევე მის ფარ გლებს გა რეთ გან ლა გე ბუ ლი მსხვი ლი სამ რეწ ვე ლო ობი ექ ტე
ბი სა და ქა ლა ქე ბის სა ყო ფაცხოვ რე ბო, ტოქ სი კუ რი და სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო 
ნარ ჩე ნე ბით და ბინ ძუ რე ბუ ლი წყლე ბი.

ფოტო ქობულეთი, აჭარის სანაპირო, საქართველო
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დე ბა მცი რე რა ოდ ენ ობ ით“. – აცხა დებს 
გი ორ გი მე ლი ქა ძე.

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას, მი წის-
ქვე შა წყლე ბის ზღვა ში გან ტვირ თვის უბ-
ნე ბის და სად გე ნად, შე ირ ჩა და და ინ ერ გა 
ეკ ოლ ოგი ური „ტრა სე რე ბის“  გა მო ყე ნე-
ბის ახ ალი მე თო დო ლო გია. პირ ვე ლად 
გა მო იყ ენ ეს თა ნამ გზავ რუ ლი მო ნა ცე მე ბი 
ზღვის სა ნა პი რო ზო ლის ტემ პე რა ტუ რის 
გრძელ ვა დი ანი და მსხვილ მას შტა ბი ანი 
შე ფა სე ბის თვის და სხვა დას ხვა რაიონში 
ძლი ერი ან თრო პო გე ნუ ლი ზე მოქ მე დე-
ბის და სა ზუს ტებ ლად. დად გინ და მი წის-
ქვე შა წყლის ნა კა დის მოძ რა ობ ის და 
ზღვა ში გან ტვირ თვის უბ ანი აჭ არ ის სა ნა-
პი რო ზოლ ში, გა ნი საზღვრა მი სი არე ალი 
და და ბინ ძუ რე ბის ზე და პი რუ ლი ხა სი ათი. 
კვლე ვის მო ნა წი ლე თა მტკი ცე ბით, ამ სა-
ხის საზღვაო და სახ მე ლე თო კვლე ვა თა 
კომ პლექ სი ეკ ოლ ოგი ური „ტრა სე რე ბის“ 
გა მო ყე ნე ბით, პირ ვე ლად გან ხორ ცი ელ-
და სა ქარ თვე ლო ში.

კვლე ვის შე დე გად, გა მოვ ლე ნი ლი უბ-
ნის ფარ გლებ ში, გა ნი საზღვრა აით რო ფი-
კა ცი ის ინ ტენ სი ვო ბა-ნიტ რა ტე ბის და ფოს-
ფა ტე ბის მნიშ ვნე ლო ბე ბი დღე ვან დე ლი 
მდგო მა რე ობ ით. მი წის ქვე შა წყლებ ში და 
ზღვა ში, ას ევე, შე ის წავ ლეს მა თი გავ რცე-
ლე ბა ფარ თობ ზე და ზღვა ში ჩა რეცხვის 
ინ ტენ სი ვო ბა. გა კეთ და პროგ ნო ზი მა თი 
ცვლი ლე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ 
და გა ეწია რე კო მენ და ცია შემ დგომ ში ამ 
უბ ნებ ზე სა კონ ტრო ლო გა ზომ ვე ბის სა-
წარ მო ებ ლად. პირ ვე ლად სა ქარ თვე ლო-
ში, წარ მა ტე ბით გა მო იყ ენ ეს საზღვაო და 
სახ მე ლე თო კვლე ვა თა კომ პლექ სი, ის-
ეთი ეკ ლო გი ური „ტრა სე რე ბის“ გა მო ყე-
ნე ბით, რო გო რე ბი ცაა ჟან გბა დის 18O და 

წყალ ბა დის 2H სტა ბი ლუ რი იზ ოტ ოპ ები, 
რა დო ნი-Rn და რა დი უმი-Ra და ს ხვა პა-
რა მეტ რე ბი.

კვლე ვის შე დე გე ბის პრე ზენ ტა ცია გან-
ხორ ცი ელ და 2012 წლის სექ ტემ ბერ ში ქ. 
კონ სტან ცა ში (რუ მი ნეთ ში),  2013 წლის 
მარ ტში ქ. ათ ენ ში (სა ბერ ძნეთ ში) და 2013 
წლის ნო ემ ბერ ში ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
მიხ. ნო დი ას სახ. გე ოფ იზ იკ ის ინ სტი ტუტ-
ში. მიღ წე ული შე დე გე ბი აის ახა სა მეც ნი-
ერო სტა ტი აში: George Melikadze, Michael 
Schubert, Christos Tsabaris, Nino Kapanadze, 
Mariam Todadze, ZurabMachaidze, Alexander 
Chankvetadze, „USING ENVIRONMENT 
TRACERS FOR INVESTIGATION OF 
SUBMARIN GROUNDWATER DISCHARGE“, 
Journal of Georgian Geophysical Society, 
Issue A. Physics of Solid Earth, vol. 116A 
2013.

ავ შირ დე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ საკ ვლე ვი 
რე გი ონი გახ ლავთ კოლ ხე თის და ცუ ლი 
ტე რი ტო რი ებ ის სის ტე მის ნა წი ლი, რაც 
და ფიქ სი რე ბუ ლია 1999 წლის სპე ცი ალ-
ური კა ნო ნით. სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, 
ბო ლო 100-150 წლის გან მავ ლო ბა ში, 
აღ ნიშ ნულ  რე გი ონ ში გან ხორ ცი ელ და 
ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი მცე ნა რე ებ-
ის ჩა ნაც ვლე ბის პრო ცე სი შე მო ტა ნი ლი 
კულ ტუ რე ბით და, შე დე გად, მკვეთ რად 
შე იც ვა ლა ნი ად აგ ის და მუ შა ვე ბის სის ტე-
მა (ჩაი, სი მინ დი, ლო ბიო, სოიო, ციტ რუ-
სე ბი).

ეს ტე რი ტო რია ერ თდრო ულ ად წარ-
მო ად გენს ნი ად აგ ის ძლი ერ გა მომ ფი ტა-
ვი კულ ტუ რე ბის გავ რცე ლე ბის არ ეს, რაც 
სა სუ ქე ბის და მა ტე ბით შე ტა ნას სა ჭი რო ებს 
და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის იმ ძი რი თა დი 
ტრა დი ცი ული კულ ტუ რე ბის შეს წავ ლა-
რე აბ ილ იტ აცი ის არ ეს, რო მელ თაც სა სუ-
ქი ან სა ერ თოდ არ სჭირ დე ბა, ან სჭირ-
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ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი
ფო უნი ვერ სი ტე ტის არ ქე ო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის თა ნამ
შრომ ლე ბი სა და სტუ დენ ტე ბის კვლე ვი თი აღ მო ჩე ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე,   ქარ თლში, აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო
ში, იგო ეთ თან მდე ბა რე გრაკ ლი ან გო რას კულ ტუ რუ ლი 
ძეგ ლის სტა ტუ სი მი ე ნი ჭა. კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო სა და თსუ ის ინი ცი ა ტი ვით, 
გრაკ ლი ან გო რა ზე, „ღია ცის ქვეშ მუ ზე უ მი“ გა იხ სნე ბა.
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არქეოლოგი, პროფესორი, ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის  არქეოლოგიის 
ინსტიტუტის დირექტორი; ისტორიის 
მეცნიერებათა დოქტორი; ინსბრუკის 
უნივერსიტეტის მოწვეული 
პროფესორი. წლების მანძილზე 
ხელმძღვანელობდა მრავალ 
ქართულ და  ქართულ – უცხოურ 
არქეოლოგიურ ექსპედიციასა 
და პროექტს. არის 80-მდე 
სამეცნიერო ნაშრომის  ავტორი, 
რომლებიც გამოქვეყნებულია 
საქართველოში, აზერბაიჯანში, 
სომხეთში, რუსეთში, პოლონეთში, 
საბერძნეთში, იტალიაში, ესპანეთში, 
ინგლისში, კანადაში, ჰოლანდიაში, 
გერმანიაში, საფრანგეთში, 
ავსტრალიაში.

ვახტანგ ლიჩელი

საკ ვე ბი და მცე ნა რე ული 
სა ფა რი ძვ.წ. V-IV სს-ის 
ქარ თლში – გრაკ ლი ანი 

გო რის აღ მო ჩე ნე ბის
მი ხედ ვით

გრაკ ლი ან გო რა ზე, რო მე ლიც სოფ. იგო ეთ ის, სამ თა ვი სი სა და გამ დლის წყა როს არე-
ალ ში მდე ბა რე ობს, თსუ მეც ნი ერ ები უკ ვე წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ობ ენ. გო რა ზე 
აღ მო ჩე ნი ლი 10 კულ ტუ რუ ლი ფე ნა ქვის ხა ნი დან რო მა ულ ხა ნამ დე პე რი ოდს მო იც ავს.

„არ ქე ოლ ოგია არა მხო ლოდ სა ზო-
გა დო ებ ის მი ერ მი სი გან ვი თა რე ბის მან-
ძილ ზე შექ მნი ლი მა ტე რი ალ ური ნაშ თე-
ბის კვლე ვას და ის ტო რი ულ ინ ტერ პრე-
ტა ცი ას ახ დენს, არ ამ ედ კონ კრე ტუ ლი 
ეკ ოგ არ ემ ოს თუ ზო გა დად ბუ ნე ბის გან-
ვი თა რე ბის ზო გი ერ თი ას პექ ტის შეს წავ-
ლა საც უწყობს ხელს. ეს დარ გი იძ ლე ვა 
უნ იკ ალ ურ შე საძ ლებ ლო ბებს მო იპ ოვ ოს 
ინ ფორ მა ცია ის ეთი სა კითხე ბის კვლე-
ვის თვის, რო გო რი ცაა დე და მი წის მაგ ნე-
ტიზ მი, ფლო რი სა და ფა უნ ის ევ ოლ უცია, 
პა ლე ოკ ლი მა ტი და სხვა. თა ვისი სპე ცი-
ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, არ ქე ოლ ოგია 
იყ ენ ებს სხვა დას ხვა სა ხის ტექ ნი კურ მე-
თო დებს, რო მელ თა შო რი საა დე და მი წის 
დის ტან ცი ური კვლე ვა (ზონ დი რე ბა), გე-
ოფ იზ იკ ური ძი ება, სხვა დას ხვა ქი მი ური, 
ფი ზი კუ რი, ჰიდ რო ქი მი ური და გე ოქ იმი-
ური შე და რე ბი თი ან ალ იზი, სა მე დი ცი ნო-
მო ლე კუ ლუ რი კვლე ვა, სტა ტის ტი კურ-მა-
თე მა ტი კუ რი მე თო დე ბი და სხვა“, – ასე 
გან მარ ტა ვენ თსუ მეც ნი ერ ები არ ქე ოლ-
ოგი ის არ სს.

გრაკ ლი ან გო რა ზე, რო მე ლიც სოფ. 
იგო ეთ ის, სამ თა ვი სი სა არე ალ ში მდე-
ბა რე ობს, თსუ მეც ნი ერ ები უკ ვე წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში მუ შა ობ ენ. გო რა ზე აღ მო-
ჩე ნი ლი 10 კულ ტუ რუ ლი ფე ნა ქვის ხა ნი-
დან რო მა ულ ხა ნამ დე პე რი ოდს მო იც ავს. 
ამ ნა მო სახ ლარ-სა მა რო ვან ზე (თსუ-ს არ-
ქე ოლ ოგ ებ ის მი ერ უკ ვე გათხრი ლია 300 
მე ტი სა მარ ხი) მიკ ვლე ულია რო გორც ად-
გი ლობ რი ვი წარ მო ებ ის ინ ვენ ტა რი (თი-
ხის, ბრინ ჯა ოს, ვერ ცხლის, ოქ როს), ისე 
ძვე ლი სამ ყა როს სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ-
ლი ცივ ლი ზა ცი ის ცენ ტრებ ში დამ ზა დე ბუ-
ლი ნივ თე ბი. ეს ენია: უძ ვე ლეს ურ ბა ნულ 
ცენ ტრში-ურ უკ ში (სამ ხრეთ მე სო პო ტა მია) 
დამ ზა დე ბუ ლი ძვ.წ. 4-3 ათ ას წლე ულ ებ ის 
სა ბეჭ და ვე ბი, აქ ემ ენ იდ ურ ირ ან სა და სა-
ბერ ძნეთ ში დამ ზა დე ბუ ლი სამ კა ულ-აქ სე-
სუ არ ები და სა ნელ სცხებ ლე ბი, კოლ ხუ რი 
კე რა მი კუ ლი ნა წარ მი და სხვა. 

სხვა სა მუ შაოების პა რა ლე ლუ რად 
გრაკ ლი ან ზე მო პო ვე ბუ ლი კე რა მი კუ-
ლი ნა წარ მის კონ კრე ტუ ლი ფუნ ქცი ის, 
აქ მცხოვ რებ თა ყო ველ დღი ური ყო ფის 
დე ტა ლე ბის, კვე ბის რა ცი ონ ისა და დაკ-
რძალ ვის რი ტუ ალ ის და სა ზუს ტებ ლად, 
თსუ არ ქე ოლ ოგ ებ მა სა მარ ხებ ში აღ მო-
ჩე ნი ლი სხვა დას ხვა კე რა მი კუ ლი ფორ-
მე ბის (ჯა მე ბი, ქოთ ნე ბი, დო ქე ბი და სხვა) 
პა ლი ნო ლო გი ური ან ალ იზი 2012 წელს 
და იწყეს და მუ შა ობ ას ერ ოვ ნუ ლი მუ ზე-
უმ ის პა ლე ობ ოტ ან იკ ის ინ სტი ტუტ თან 
ერ თად დღემ დე აგ რძე ლე ბენ. მსგავ სი 
პა ლი ნო ლო გი ური (პა ლი ნო ლო გია – 
მცე ნა რე თა მტვრის მარ ცვლი სა და სპო-
რის შემ სწავ ლე ლი ბო ტა ნი კის დარ გი) 
კვლე ვე ბი თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ-
ერ სი ტე ტის ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა 
ფა კულ ტე ტის არ ქე ოლ ოგი ის ინ სტი ტუტს 
სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთხე ში აქ ვს 
ჩა ტა რე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი ყვე-
ლა შემ თხვე ვა ში ძალ ზე სა ინ ტე რე სო და 
ახ ალი ინ ფორ მა ცი ის შემ ცვე ლია.

ამჟამად წარმოდგენილია იმ ინტერ-
დისციპლინარული გამოკვლევის შედეგი, 
რომელიც ერთობლივად ჩაატარეს პრო-
ფესორებმა ვახტანგ ლიჩელმა და ელისო 
ყვავაძემ.

გრაკ ლი ან გო რა ზე ზო გა დად, გა მოკ-
ვლე ული მა სა ლა მწი რი აღ მოჩ ნდა, თუმ-
ცა, 25 სა მარ ხი დან აღ ებ ულ 32 ნი მუშ ში, 
მა ინც აღ მოჩ ნდა ან ალ იზ ის თვის საკ მა რი-
სი რა ოდ ენ ობ ის მიკ რო ნაშ თი. ბუ ნებ რი-
ვია, სხვა დას ხვა ტი პის ჭურ ჭლის შიგ თავ-
სის პა ლი ნო ლო გი ური სპექ ტრი გან სხვა-
ვე ბუ ლი იყო. 

ექ სპე დი ცი ებ ის უც ვლე ლი ხელ-
მძღვა ნე ლის, თსუ ჰუ მა ნი ტა რულ მეც-
ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის არ ქე ოლ ოგი-
ის ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რის, სრუ ლი 
პრო ფე სო რის ვახ ტანგ ლი ჩე ლის გან-
მარ ტე ბით, „გათხრე ბი სას გან სა კუთ რე-
ბით მდი და რი და სა ინ ტე რე სო მა სა ლა 
აღ მოჩ ნდა №№31, 33, 148, 205, 242, 194 

ჰუმანიტარულ	მეცნიერებათა	ფაკულტეტი
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სა მარ ხე ბის ჯა მე ბის შიგ თავ სე ბი დან. აქ 
დათ ვლი ლია 200-450-მდე პა ლი ნო მორ-
ფი. დო მი ნი რებს კაკ ლის და რცხი ლას 
მტვე რი. მცი რე რა ოდ ენ ობ ით აღ ინ იშ-
ნე ბა მუ ხის, ფიჭ ვის, წიფ ლის, ცაცხვის, 
ჯაგ რცხი ლას და ვე ლუ რი ვა ზის მტვრის 
მარ ცვლე ბი. ბა ლა ხოვ ნე ბი დან ბევ რია 
ად ამი ან ის სახ ლთან არ სე ბუ ლი ეზ ოს, 
ბი ლი კე ბის და სა ნაგ ვე ებ ის სა რე ვე ლე-
ბი: ვარ დკა ჭა ჭა, ფარ სმან დუ კი, მრა-
ვალ ძარ ღვა, ღო რის ბირ კა, ავ შა ნი და 
სხვა. სუს ტად, მაგ რამ მა ინც აის ახა ხორ-
ბლის ყა ნე ბის სა რე ვე ლა მცე ნა რე ულ-
ობ ის ელ ემ ენ ტე ბი. ნა პოვ ნია ხორ ბლის, 
ნა რის, წი წი ბუ რას და ნა ცარ ქა თა მას 
მტვრის მარ ცვლე ბი. უფ რო ნაკ ლე ბია 
სა ძოვ რე ბის სა რე ვე ლე ბის მტვრის ნი მუ-
შე ბი. ხორ ბლის კულ ტუ რის გან ვი თა რე-
ბის ერთ-ერ თი დას ტუ რია გათხრე ბი სას 
აღ მო ჩე ნი ლი ასე ულ ობ ით ხელ საფ ქვა-
ვი. ერთ-ერთ სა თავ სო ში მოწყო ბილ 
მცი რე წის ქვილ ში, რომელიც ძვ. წ. V-IV 
საუკუნეებში ფუნქციონირებდა, სა მი ქა-
ლი ერ თი დღის მან ძილ ზე 30 კგ ფქვილს 
იღ ებ და გა ნუწყვე ტე ლი შრო მის ფა სად. 
ეს საკ მა ოდ მძი მე შრო მა იყო, რად გან 
ხორ ბლის დაფ ქვა ხდე ბო და ქვის ზე და 
დო ლა ბის ქვე და ზე (რო მელ ზეც ხორ ბა-
ლი იყ რე ბო და) წინ და უკ ან ხე ლით სრი-
ალ ით“. 

თსუ მეც ნი ერ ის თქმით, სა ინ ტე რე სოა, 
რომ ჯა მე ბის მხო ლოდ გან ხი ლულ ნი მუშ-
ში აღ მო ჩე ნი ლია ფრინ ვე ლის ბუმ ბუ ლის 
ნაშ თი. სა ერ თოდ, ფრინ ვე ლის ხორ ცს 
მიც ვა ლე ბუ ლებს იშ ვი ათ ად ატ ან დნენ, 
ის ევე რო გორც ღო რის ხორ ცს. ძი რი თა-
დად, იმ ქვეყ ნი ურ საგ ზლად გა მო ყე ნე-
ბუ ლია მსხვილ ფე ხა პი რუტყვის ხორ ცი. 
ღო რი არ შე იწ ირ ებ ოდა, რად გან ვერ გა-
და დი ოდა იმ ქვეყ ნად მი მა ვალ ხიდ ზე და 
მიც ვა ლე ბუ ლამ დე ვერ აღ წევ და.

სა ან ალ იზ ოდ შერ ჩე ული ჭურ ჭლი დან 
გა მოკ ვლე ულია სულ 11 ქოთ ნის შიგ-
თავ სი, სა დაც სა შუ ალ ოდ ით ვლე ბო და 
200-დან 400-მდე პა ლი ნო მორ ფი. თუმ ცა 
მტვრის მარ ცვლე ბის და ცუ ლო ბა და მა-
თი კონ ცენ ტრა ცია, სა ხე ობ რი ვი შე მად-
გენ ლო ბა, ქოთ ნებ ში უკ ეთ ესი აღ მოჩ ნდა 
ვიდ რე ჯა მებ ში. 

„№148 სა მარ ხში, ზე მოთ ნახ სე ნე ბი 
ჯა მის გარ და, აღ მო ჩე ნი ლია კო ჭო ბი, 
რომ ლის შიგ თავ სის პა ლი ნო ლო გი ური 
სპექ ტრი სრუ ლი ად სხვა ტი პი საა. კო-
ჭობ ში უხ ვა დაა წარ მოდ გე ნი ლი ბაიას და 
ხორ ბლის მტვრის მარ ცვლე ბი. ნა პოვ ნია 
კაკ ლის მტვრის მარ ცვა ლიც. აღ სა ნიშ ნა-
ვია, რომ პა ლი ნო ლო გი ურ სპექ ტრში ბევ-
რია თაფ ლო ვან მცე ნა რე თა მტვრის მარ-
ცვლე ბი. არ აპ ალ ინ ოლ ოგი ურ ნაშ თებ ში 
კი ნა პოვ ნია ფუტ კრის ბუ სუ სე ბი. კო ჭობ ში 
მო თავ სე ბუ ლი იყო ხორ ბლი სა და ბაიას 
ფოთ ლე ბის ან ყვა ვი ლე ბის გან დამ ზა დე-
ბუ ლი ტკბი ლი თაფ ლი ანი ულ უფა, წან-
დი ლის მაგ ვა რი, სა დაც კა კა ლიც იყო 
ჩაჭ რი ლი. ბაიას ყვა ვი ლი ან ფო თო ლი 
კი სურ ნე ლად იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი. №211 

სა მარ ხში აღ მო ჩე ნილ დო ქის სპექ ტრებ-
ში მტვე რი ცო ტაა. ნა პოვ ნია ტექ სტი ლის 
ბოჭ კო. სე ლი ბამ ბა ზე მე ტია. გან ხი ლუ ლი 
სპექ ტრე ბის მი ხედ ვით დო ქი ახ ალი და 
ცა რი ელი უნ და ყო ფი ლი ყო. იგი და ნაგ ვი-
ან ებ ულია სა მარ ხის ნგრე ვი სას ჩა მო ნა ყა-
რი მი წით“, – აცხა დებს ელ ისო ყვა ვა ძე. 

№139 სა მარ ხის ინ ვენ ტა რის კვლე ვის 
შე დე გად ამ ოღ ებ ული დო ქის პა ლი ნო-
ლო გი ური ან ალ იზ ის ას აღ მო ჩე ნი ლია 
ბევ რი ხის მერ ქნის უჯ რე დი, სა ვა რა უდ-
ოდ, ხის სა ცო ბის ნაშ თი, ას ევე თაფ ლო-
ვან მცე ნა რე თა მტვე რი, მათ შო რის მა-
ტი ტე ლა, ღი ღი ლო, წი წი ბუ რა და სხვა. 
არ ის ეზ ოს სა რე ვე ლე ბი. ხე-მცე ნა რე თა-
გან მხო ლოდ ფიჭ ვი და კა კა ლი აღ ინ იშ-
ნე ბა. ზო ოლ ოგი ურ მა სა ლა ში ნა პოვ ნია 
ფუტ კრის ბუ სუ სი, რაც თაფ ლო ვან მცე-
ნა რე თა მტვერ თან ერ თად ად ას ტუ რებს 
დოქ ში თაფ ლუ ჭის არ სე ბო ბას. სა ცო ბის 
არ სე ბო ბის აუც ილ ებ ლო ბაც ხე ლა და ში 
მო თავ სე ბუ ლი ალ კო ჰო ლუ რი სას მი სით 
უნ და ყო ფი ლი ყო გან პი რო ბე ბუ ლი. „ეს სა-
ყუ რადღე ბო ფაქ ტია, რად გან თაფ ლუ ჭის 
არ სე ბო ბა იმ ის მა ნიშ ნე ბე ლია, რომ ქარ-
თლის მო სახ ლე ობა ძვ. წ. V-IV სა უკ უნე ებ-
ში ღვი ნოს თან ერ თად (გრაკ ლი ან ზე საღ-
ვი ნე ქვევ რე ბიც არ ის აღ მო ჩე ნი ლი) ამ 
ალ კო ჰო ლურ სას მელ საც იყ ენ ებ და. რაც 
შე ეხ ება დო ქებს და ხე ლა დებს, ზაფხულ-
ში მიც ვა ლე ბუ ლებს უმ ეტ ეს ად დო ქით 
სას მელ წყალს ატ ან დნენ, ზამ თარ ში კი 
– თაფ ლუჭს. ეს იმ ას ნიშ ნავს, რომ გრაკ-
ლი ან ზე მცხოვ რებ თათ ვის იმ ქვეყ ნი ური 
სამ ყა რო რე ალ ური იყო და შე სა ბა მი სად, 
ზაფხულ ში წყლი სა და ზამ თარ ში ალ კო-
ჰო ლის გა მო ყე ნე ბა მიც ვა ლე ბულ თათ ვი-
საც ჩვე ულ ებ რივ მოვ ლე ნად მი აჩ ნდათ“. 
– აღ ნიშ ნავს ვახ ტანგ ლი ჩე ლი. 

№217 სა მარ ხში, მის ძირ ზე აღ მო ჩე-
ნი ლ მუ ქი ფე რის ლა ქის არ ეში აღ ებ ულია 
ნი მუ ში, რო მელ შიც ჭარ ბობს სე ლის ტექ-
სტი ლის ბოჭ კო. მუ ქი ფე რის ლა ქა სა ვა-

რა უდ ოდ სე ლის დაშ ლი ლი ქსო ვი ლია, 
ყა ვის ფე რი სა ღე ბა ვის ნაშ თე ბით. ნა პოვ-
ნია ბამ ბის 2 ბოჭ კო. მცე ნა რე თა მტვრის 
მარ ცვლე ბი, გარ და ფიჭ ვი სა, არაა აღ მო-
ჩე ნი ლი. სა ინ ტე რე სოა, რომ ამ მი და მო-
ებ ში დღეს ფიჭ ვის ტყე ები არ ჩანს, მა შინ, 
რო დე საც 2500 წლის წი ნან დელ არ ქე-
ოლ ოგი ურ/პა ლი ნო ლო გი ურ ნაშ თებ ში 
იგი დი დი რა ოდ ენ ობ ით გვხვდე ბა. 

პრო ფე სორ ელ ისო ყვა ვა ძის თქმით, 
ჭურ ჭლის სხვა დას ხვა ტი პის პა ლი ნო ლო-
გი ურ მა სპექ ტრებ მა აჩ ვე ნა, რომ ჯა მე ბი 
ძი რი თა დად სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ული 
სა შუ ალ ებ ებ ისა და საჭ მლის თვის იყო 
გან კუთ ვნი ლი. 

№217 სა მარ ხი ეკ უთ ვნო და 21-22 
წლის ქალს, რო მელ საც ჩა ტა ნე ბუ ლი 
ჰქონ და ვერ ცხლის სა მა ჯუ რე ბი, ეგ ვიპ ტუ-
რი სკა რა ბეოიდი, აქ ემ ენ იდ ური კოლ-ტუ-
ბი (თვა ლე ბის შე სა ღე ბი ფხვნი ლი სათ ვის 
გან კუთ ვნი ლი მი ნის ჭურ ჭე ლი), ოქ როს 
მძი ვე ბი. სა ზო გა დოდ, კვლე ვის მო ნა წი-
ლე მეც ნი ერ თა გან ცხა დე ბით, თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ექ სპე დი-
ცი ებს და დას ტუ რე ბუ ლი აქ ვთ, რომ კოს-
მე ტი კუ რი სა შუ ალ ებ ები ჯერ კი დევ ძვ. წ. 
XVI სა უკ უნ ეში გა მო იყ ენ ებ ოდა. ქოთ ნე-
ბით მიც ვა ლე ბულს ხორ ბლის, კაკ ლის, 
თხი ლის, ას კი ლის, წიფ ლის ნა ყო ფე ბის, 
ყურ ძნის და სხვა პრო დუქ ტის მა რაგს ატ-
ან დნენ. კო ჭო ბებ ში კი მომ ზა დე ბულ კერ-
ძებს ათ ავ სებ დნენ. ამ ის კარ გი მა გა ლი-
თია №37 სა მარ ხი, სა დაც ქო თან ში კაკ-
ლის მა რა გი იყო მო თავ სე ბუ ლი, ხო ლო 
კო ჭობ ში ხორ ცის კერ ძი. №148 სა მარ ხში, 
ქო თან ში ხორ ბლის მა რა გი იყო, კო ჭობ ში 
კი – ხორ ბლის ტკბი ლი ულ უფა. 

რო გორც გრაკ ლი ანი გო რა ზე ჩა ტა-
რე ბუ ლი სა მუ შაოების შე დე გად თსუ მეც-
ნი ერ ები ას კვნი ან, ად გი ლობ რი ვი მო სახ-
ლე ობა ძვ.წ. V-IV სს ძი რი თა დად, სე ლის 
ტექ სტილს ხმა რობ და. უფ რო იშ ვი ათ ად 
ბამ ბის ქსო ვილს. შა ლის ბოჭ კო კი ნა პოვ-
ნია მხო ლოდ №10 სა მარ ხში. თუმ ცა, გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ შა ლის ქსო ვი-
ლი ზო გა დად ძალ ზე ცუ დად ინ ახ ება.

ჯერ ჯე რო ბით არ არ ის გათხრი ლი იმ 
რა ოდ ენ ობ ის სა მარ ხი, რომ მეც ნი ერ ებ-
მა სიკ ვდი ლი ან ობ ის ზუსტ სე ზო ნურ სტა-
ტის ტი კა ზე იმ სჯე ლონ, თუმ ცა არ სე ბუ ლი 
მა სა ლის მი ხედ ვით, ის ინი ას კვნი ან, რომ 
ზამ თარ ში სიკ ვდი ლი ან ობა მე ტი იყო: 25 
სა მარ ხის მიც ვა ლე ბუ ლე ბი დან ზაფხულ ში 
და იკ რძა ლა მხო ლოდ – 9, და ნარ ჩე ნი კი 
– წლის ცივ პე რი ოდ ში. 

ძვ.წ. V-IV სა უკ უნე ებ ის ქარ თლში (გრა-
კ ლი ანი გო რის აღ მო ჩე ნე ბის მი ხედ ვით) 
საკ ვე ბი და მცე ნა რე ული სა ფა რის შე სა-
ხებ გა კე თე ბუ ლი აღ მო ჩე ნე ბის შე დე გებ-
ზე თსუ მეც ნი ერ თა მი ერ უკ ვე ჩა ტარ და 
პრე ზენ ტა ცი ები: 2013 წლის ნო ემ ბერ ში 
ლე იდ ენ ის უნ ივ ერ სი ტეტ ში (ნი დერ ლან-
დე ბი), 2014 წლის მარ ტში ნი უნ ბერ გის ბუ-
ნე ბის და ის ტო რიიის სა ზო გა დო ებ აში და 
იმ ავე წლის ივ ნის ში იენ ას უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
(გერ მა ნი ის ფე დე რა ცია).

■ თსუის ექ სპე დი ცი ებს და დას

ტუ რე ბუ ლი აქ ვთ, რომ კოს მე ტი

კუ რი სა შუ ალ ებ ები ჯერ კი დევ 

ძვ.წ. XVI სა უკ უნ ეში გა მო იყ ენ ებ

ოდა. ქოთ ნე ბით მიც ვა ლე ბულს 

ხორ ბლის, კაკ ლის, თხი ლის, ას

კი ლის, წიფ ლის ნა ყო ფე ბის, ყურ

ძნის და სხვა პრო დუქ ტის მა რაგს 

ატ ან დნენ. კო ჭო ბებ ში კი მომ ზა

დე ბულ კერ ძებს ათ ავ სებ დნენ.
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გერმანელების
ყოფა-ცხოვრება 
კავკასიაში

გერ მა ნუ ლი თე მი სა ქარ თვე ლო ში დი დი არ არ ის. დღეს საკ მა ოდ ცო ტა ად ამი ან ის 
შთა მო მა ვა ლია შე მორ ჩე ნი ლი მათ გან, ვინც ჯერ კი დევ მე-19 სა უკ უნ ეში გერ მა ნი იდ ან 
სა ქარ თვე ლო ში გად მო სახ ლდა ან მე ორე მსოფ ლიო ომ ის დროს ქვე ყა ნა ში აღ მოჩ-
ნდა. სამ წუ ხა როდ, არც ბევ რი ნაშ რო მია იმ ის შე სა ხებ, თუ რა წვლი ლი შე იტ ან ეს ამ 
ად ამი ან ებ მა სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს გან ვი თა რე ბა ში. სწო რედ ამ იტ ომ პრო ექ-
ტი, რო მე ლის ერთ-ერ თი მი ზა ნი გერ მა ნე ლე ბის სა ქარ თვე ლო ში ყოფ ნის სო ცი ალ ური 
მახ სოვ რო ბის გა ან ალ იზ ება იყო, მნიშ ვნე ლო ვა ნია არა მხო ლოდ ის ტო რი ული მეც ნი-
ერ ებ ის თვის, არ ამ ედ სტე რე ოტ იპ ებ ის სა ფუძ ვლე ბის ან ალ იზ ის თვი საც. მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
იყო ის იც, რომ პრო ექ ტი მულ ტი ეთ ნი კურ მა სა მეც ნი ერო ჯგუფ მა გა ნა ხორ ცი ელა.

ჰუმანიტარულ	მეცნიერებათა	ფაკულტეტი
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ისტორიის მეცნიერებათა 
დოქტორი, თსუ ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის პროფესორი;  მისი 
კვლევის ინტერესებია: რელიგიები,  
ეთნიკური ჯგუფები, კონფლიქტები. 
არის სამი მონოგრაფიის, ექვს 
ათეულზე მეტი სამეცნიერო სტატიის 
ავტორი, სამი წიგნისა და ერთი 
სახელმძღვანელოს თანაავტორი. 
5 ათეულზე მეტი საერთაშორისო 
კონფერენციისა და სემინარის 
მონაწილე. გახლავთ ათეულობით 
საველე ეთნოგრაფიული 
ექსპედიციის მონაწილე 
საქართველოში, კავკასიასა და 
თურქეთში. თსუ-ში მუშაობს 1993 
წლიდან. სხვადასხვა დროს 
ისტორიისა და ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე 
მიჰყავდა და ამჟამადაც კითხულობს 
შემდეგ სალექციო კურსებს: 
ეთნოლოგიური კვლევის მეთოდები, 
შესავალი ეთნოლოგიაში, 
რელიგიების ისტორია, რელიგიის 
ანთროპოლოგია ძირითადი 
ანთროპოლოგიური სკოლები, 
ძალადობის ანთროპოლოგია,  
ეთნიკური უმცირესობები 
საქართველოში,  კავკასიის 
ხალხთა ეთნოგრაფია. არის რვა 
საერთაშორისო სამცნიერო-
სასწავლო საგრანტო  პროექტის 
ხელმძღვანელი და მონაწილე.

ქეთევან ხუციშვილი

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის წარ მო მა დგე ნელ თა მო ნა წი ლე ობ ით 
გან ხორ ცი ელ ებ ულ მულ ტი კულ ტუ რულ 
პრო ექ ტებს შო რის ერთ-ერ თი „კავ კა სია, 
კულ ტუ რა, კონ ფლიქ ტი“ გახ ლავთ. თსუ 
ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტი 
პრო ექ ტზე 2011-2013 წლებ ში მარ ბურ გის 
ფი ლიპ სის უნ ივ ერ სი ტე ტის სო ცი ალ ური 
და კულ ტუ რუ ლი ან თრო პო ლო გი ის დე-
პარ ტა მენ ტთან ერ თად მუ შა ობ და. 

პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლე ბი გერ-
მა ნუ ლი მხრი დან მარ ბურ გის ფი ლიპ სის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის კულ ტუ რუ ლი და სო ცი-
ალ ური ან თრო პო ლო გი ისა და რე ლი გი-
ათ მცოდ ნე ობ ის დე პარ ტა მენ ტის დოქ ტო-
რი შტე ფან ფო ელი და პრო ფე სო რი ერ-
ნსტ ჰალ ბმაიერი იყ ვნენ. სა ქარ თვე ლოს 
მხრი დან – თსუ ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ერ-
ებ ათა ფა კულ ტე ტის ეთ ნო ლო გი ის ინ-
სტი ტუ ტის პრო ფე სო რი, ის ტო რი ის მეც ნი-
ერ ებ ათა დოქ ტო რი ქე თე ვან ხუ ციშ ვი ლი. 
პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი იყ ვნენ ას ევე ის ტო-
რი ისა და ეთ ნო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის მეც-
ნი ერ-თა ნამ შრომ ლე ბი: ნა თია ჯა ლა ბა ძე 
და ლავ რენ ტი ჯა ნი აშ ვი ლი, თსუ დოქ ტო-
რან ტე ბი: თეა ქა მუ შა ძე, ირ აკ ლი ფი ფია 
და თსუ სტუ დენ ტე ბი. 

პრო ექ ტი გერ მა ნი ის აკ ად ემი ური გაც-
ვლის სამ სა ხუ რის (DAAD) მხარ და ჭე რით 
გან ხორ ცი ელ და და მის ფარ გლებ ში ყო-
ველ წელს კონ კრე ტუ ლი სა მეც ნი ერო სა-
კითხი მუ შავ დე ბო და. 2011 წელს ეს – „კავ-
კა სია, კონ ფლიქ ტი, კულ ტუ რა: კონ ფლიქ-
ტის ან თრო პო ლო გია და პრე ვენ ცია სომ-
ხეთ ში, აზ ერ ბა იჯ ან სა და სა ქარ თვე ლო ში“ 
გახ ლდათ; 2012 წელს – „საზღვრე ბის გა-
დაკ ვე თა ქვე მო დან: ინ ტე რეთ ნი კუ რი კონ-
ტაქ ტე ბი სამ ხრეთ კავ კა სი ის სა საზღვრო 

სოფ ლებ ში“ და 2013 წელს – „გერ მა ნე ლე-
ბი კავ კა სი აში: ურ თი ერ თო ბე ბი მულ ტი ეთ-
ნი კურ გა რე მო ში“. 

ამ პრო ექ ტს რო გორც სა მეც ნი ერო, 
ისე სას წავ ლო-პრაქ ტი კუ ლი მიზ ნე ბი 
ჰქონ და. „ მი სი სას წავ ლო მი ზა ნი სამ-
ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბი სა და გერ მა ნი-
ის უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის სტუ დენ ტე ბის თვის 
სა ვე ლე სა მუ შაოების ერ თობ ლი ვად და-
ეგ ეგ მვა-წარ მო ებ ის, ცოდ ნის გა ზი არ ებ ის 
(მათ შო რის ან თრო პო ლო გი ური კვლე-
ვის სხვა დას ხვა ტექ ნი კის კუთხით) სა შუ-
ალ ებ ის მი ცე მა და ერ თობ ლი ვი მუ შა ობ ის 
სა მო მავ ლო გეგ მე ბის გან საზღვრა იყო. 
2013 წელს პრო ექ ტში 8 ქარ თვე ლი (ბა-
კა ლავ რე ბი, მა გის ტრან ტე ბი და დოქ ტო-
რან ტე ბი), 3 აზ ერ ბა იჯ ან ელი, 6 სო მე ხი და 
6 გერ მა ნე ლი სტუ დენ ტი მო ნა წი ლე ობ და. 
პრო ექ ტის არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მი ზა ნი სამ ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის წარ-
მო მად გე ნელ თა ახ ალი თა ობ ებ ის თვის 
უშუ ალო, პი რა დი კონ ტაქ ტე ბის სა ფუძ-
ველ ზე, მშვი დო ბი ანი კავ კა სი ის პერ სპექ-
ტი ვე ბის თვის დის კუ სი ის შე საძ ლებ ლო ბა 
იყო. კვლე ვა კონ ფლიქ ტუ რი მხა რე ებ ის 
წარ მო მად გე ნე ლი სტუ დენ ტე ბის თვის 
(სო მე ხი და აზ ება იჯ ან ელი) გა მა ერ თი-
ან ებ ელი ფაქ ტო რი გახ და. ვფიქ რობთ, 
ას ეთი კონ ტაქ ტი სა მო მავ ლოდ, რო ცა ეს 
სტუ დენ ტე ბი თა ვი ანთ ქვეყ ნებ ში პო ლი-
ტი კის წარ მმარ თვე ლე ბი იქ ნე ბი ან, შე საძ-
ლე ბე ლია გო ნივ რუ ლი და არა ემ ოცი ური 
ქმე დე ბე ბის სა ფუძ ვლად იქ ცეს“. – მი იჩ-
ნევს ქე თე ვან ხუ ციშ ვი ლი.

რო გორც მეც ნი ერი გან მარ ტავს, პრო-
ექ ტის მე სა მე ეტ აპ ის, „გერ მა ნე ლე ბი კავ-
კა სი აში“, მი ზა ნი იმ სო ცი ალ ური მახ სოვ-
რო ბის გა ან ალ იზ ება იყო, რაც სამ ხრეთ-

სურ. გერმანელების მიერ აშენებული 
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და სავ ლეთ გერ მა ნი იდ ან 19-ე სა უკ უნ ეში 
კავ კა სი აში გად მო სახ ლე ბულ და 1941 
წელს დე პორ ტი რე ბულ გერ მა ნე ლებ ზე 
შე იქ მნა.  ეთ ნი კუ რი თვალ საზ რი სით საკ-
მა ოდ ჭრელ რე გი ონ ში ეს მო გო ნე ბე ბი 
დღემ დე ცოცხა ლია თა ვი სი ურ თი ერ თსა-
წი ნა აღ მდე გო სტე რო ტი პე ბით. კვლე ვა 
მულ ტი ნა ცი ონ ალ ური ჯგუ ფე ბის მი ერ სა-
ქარ თვე ლო სა და აზ ერ ბა იჯ ან ში წარ მო ებ-
და. ტარ დე ბო და დაკ ვირ ვე ბა და ინ ტერ-
ვი ურ ება უშუ ალ ოდ იმ სოფ ლებ ში, სა დაც 
ად რე გერ მა ნუ ლი მო სახ ლე ობა ცხოვ-
რობ და. „ შე ვის წავ ლეთ გერ მა ნელ თა შე-
სა ხებ არ სე ბუ ლი კომ პლექ სუ რი წარ მოდ-
გე ნა. იგი ერ თი მხრივ გა მო ხა ტუ ლია გერ-
მა ნელ თა ეკ ონ ომ იკ ური და სა მი წათ მოქ-
მე დო ცოდ ნის მი მართ პა ტი ვის ცე მა ში და, 
მე ორე მხრივ კი მა თი (რე გი ონ ის ათ ვის 
უცხო) ქცე ვი თა და რუ სე თის 
იმ პე რი ის ოფ იცი ალ ური მხარ-
და ჭე რით გა მოწ ვე ულ უნ დობ-
ლო ბა ში. გერ მა ნე ლე ბის ყო ფა 
და ცხოვ რე ბის წე სი კავ კა სი-
ელ ებ ის ყო ველ დღი ურ ობ ის-
გან გან სხვავ დე ბო და. მე ფის 
რუ სე თი მომ გე ბი ან ად მი იჩ-
ნევ და მათ ჩა სახ ლე ბას იმ პე-
რი ის გა ნა პი რა რე გი ონ ებ ში 
და მხარს უჭ ერ და ამ პრო ცესს, 
მათ შო რის – მა ტე რი ალ ურ ად. 
კვლე ვის ძი რი თა დი ინ ტე რე სი 
მი მარ თუ ლი იყო გერ მა ნელ-
თა კონ კრე ტუ ლი, კერ ძოდ 
შვა ბი იდ ან მე-19 სა უკ უნ ეში 
სა ქარ თვე ლო სა და აზ ერ ბა იჯ-
ან ში გად მო სახ ლე ბუ ლი პრო-
ტეს ტან ტუ ლი (ძი რი თა დად პი ეტ ის ტე ბი) 
ჯგუ ფე ბი სად მი. რუ სე თის იმ პე რა ტორ მა 
ალე ქსან დრე I-მა (1777-1825), რო მე ლიც 
თა ვა დაც გა ტა ცე ბუ ლი იყო პი ეტ ის ტთა 
(მიმ დი ნა რე ობა პრო ტეს ტან ტიზ მში) იდე-
ებ ით, კავ კა სი აში და სა სახ ლებ ლად მო-
იწ ვია პო ლი ტი კუ რი არ ას ტა ბი ლუ რო ბი თა 
და მო სახ ლე ობ ის მა ღა ლი სიმ ჭიდ რო-
ვით გა ბეზ რე ბუ ლი შვა ბე ბი (სუ ბეთ ნი კუ რი 
ჯგუ ფი გერ მა ნი აში) და თბი ლი სის მი და-
მო ებ ში და ას ახ ლა – მი წათ მოქ მე დე ბის 
გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლა ცი ის სა ბა ბით. 
შვა ბე ბის შემ დგო მი ტალ ღა, სა ქარ თვე-
ლოს სამ ხრეთ-აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში 
და აზ ერ ბა იჯ ან ში, ელ იზ აბ ეტ პო ლის (დღ. 
გან ჯა) მახ ლობ ლად და სახ ლდა. გად მო-
სახ ლე ბულ თა მო ტი ვა ცია – წა მო სუ ლიყ-
ვნენ კავ კა სი აში, მა თი რე ლი გი ური მსოფ-
ლმხედ ვე ლო ბით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. 
ის ინი 1836 წელს ქრის ტეს მე ორ ედ მოს-
ვლას და ღვთის სა მე ფოს დამ კვიდ რე ბას 
მო ელ ოდ ნენ და სურ დათ ამ მოვ ლე ნის 
უშუ ალო მომ სწრე ნი ყო ფი ლიყ ვნენ. მა თი 
აზ რით, სა ქარ თვე ლო იყო იმ ტე რი ტო რი-
ის სი ახ ლო ვეს, სა დაც ეს პროცესი უნ და 
გან ხორ ცი ელ ებ ულ იყო“. – გან მარ ტავს ქე-
თე ვან ხუ ციშ ვი ლი.

მკვლევ რე ბის მი ერ შეს წავ ლილ სა-
მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა ში აღ წე რი ლია 
შვაბე ბის ჩა მო სახ ლე ბის დე ტა ლე ბი და 

ის ტო რია. ახ ლად გად მო სახ ლე ბულ გერ-
მა ნელ თა დი დი ნა წი ლი თბი ლი სის შე მო-
გა რენ ში და სახ ლდა და საკ მა ოდ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ად გი ლი და იკ ავა იმ დრო ინ დელ 
სო ცი ალ ურ-კულ ტუ რულ ყო ფა ში. დღემ-
დე შე მორ ჩე ნი ლია მა თი ყო ფის მა ტე რი-
ალ ური ძეგ ლე ბი, კერ ძოდ: სახ ლე ბი, სა-
მე ურ ნეო ნა გე ბო ბე ბი, ეკ ლე სი ებ ის ნაშ თე-
ბი და ყო ველ დღი ური საგ ნე ბი. თბი ლის ში 
დღემ დე მოქ მე დებს ლუ თე რა ნუ ლი ეკ-
ლე სია. თუმ ცა კვლე ვის ძი რი თა დი ინ ტე-
რე სი სოფ ლად მცხოვ რე ბი გერ მა ნე ლე ბი 
გახ ლდნენ. კერ ძოდ, კვლე ვა ჩა ტარ და 
სა ქარ თვე ლო ში სოფ ლებ ში კა ტა რი ნენ-
ფელ დი (დღე ვან დე ლი ბოლ ნი სი) და 
ელ იზ აბ ეთ თა ლი (დღე ვან დე ლი ას ურ-
ეთი) და აზ ერ ბა იჯ ან ში ჰე ლე ნენ დორ ფში 
(დღე ვან დე ლი გო იგი ული). 

მკვლე ვარ თა დას კვნით, დღეს ამ 
სოფ ლებ ში გერ მა ნე ლე ბი აღ არ ცხოვ რო-
ბენ, დარ ჩე ნი ლია მხო ლოდ მა თი მა ტე-
რი ალ ური კულ ტუ რის ნა წი ლი და ხსოვ ნა 
მათ შე სა ხებ. ყო ფილ ჰე ლე ნენ დორ ფში 
წარ მო შო ბით გერ მა ნე ლი ერ თი ქალ ბა-
ტო ნი ღა ცხოვ რობს, ას ურ ეთ ში მცხოვ რე-
ბი „გერ მა ნუ ლი სახ ლის“ მე პატ რო ნე მოგ-
ვი ან ებ ით გად მო სახ ლე ბუ ლი გერ მა ნე-
ლია და არ უკ ავ შირ დე ბა მა შინ დელ გერ-
მა ნე ლებს. არ ავ ინაა ბოლ ნის შიც. ნა წი ლი 
მე ორე მსოფ ლიო ომ ის დროს გა და ას ახ-
ლეს, ნა წი ლი გერ მა ნი აში დაბ რუნ და. ის-
ტო რი ული ყო ფა დღეს მხო ლოდ წყა რო-
ებ ში ან ად გი ლობ რივ თა ნა რა ტი ვებ შია 
შე მო ნა ხუ ლი. 

სა ქარ თვე ლო ში, კერ ძოდ ბოლ ნის-
სა და ას ურ ეთ ში შეკ რე ბი ლი მა სა ლა 
გერ მა ნელ თა მა ტე რი ალ ური ძეგ ლე ბის 
(საცხოვ რე ბე ლი და სა მე ურ ნეო ნა გე ბო-
ბე ბი და ა.შ.) აღ წე რი ლო ბას და ფუნ ქცი-
ონ ალ ურ ფიქ სა ცი ას გუ ლის ხმობს. გარ-
და ამ ისა, მო იც ავს სო ციო-კულ ტუ რუ ლი 
(გერ მა ნელ თა ცხოვ რე ბის ხსოვ ნა და მი სი 
გავ ლე ნა ამ ჟა მინ დელ ყო ფა ზე, კულ ტუ-
რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი და ა.შ.) ხა სი ათ ის 
ინ ფორ მა ცი ას. 

შე მორ ჩე ნი ლია გერ მა ნე ლე ბის ტრა-
დი ცი ული საცხოვ რებ ლე ბი ვრცე ლი და 
ღრმა სარ და ფე ბით. ახ ლა ამ სახ ლებ ში 

გა სუ ლი სა უკ უნ ის 40-იან წლებ ში იმ ერ-
ეთ იდ ან და რა ჭი დან ჩა მო სახ ლე ბუ ლი 
ქარ თვე ლე ბი ან მე ზო ბე ლი სოფ ლე ბი-
დან გად მო სუ ლი სომ ხე ბი ცხოვ რო ბენ. 
გერ მა ნელ თა და ნა ტო ვარ შე ნე ბობს იყ-
ენ ებ ენ ას ევე კო მერ ცი ის ათ ვის (რეს ტორ-
ნე ბი გერ მა ნუ ლი ინ ტე რი ერ ით, მა ღა ზი ები 
და ა.შ). მო ბი ნად რე ები აღი არ ებ ენ, რომ 
სიძ ვე ლის მი უხ ედ ავ ად, ეს ნა გე ბო ბი საკ-
მა ოდ კომ ფორ ტუ ლი და პრაქ ტი კუ ლია. 
ბოლ ნის ში ფუქ ცი ონ ირ ებს ლუ თე რა ნუ-
ლი ახ ალი სამ ლოც ვე ლო სახ ლი, მრევ-
ლი ძი რი თა დად სო მე ხი და ქარ თვე ლია. 
გერ მა ნელ თა ძვე ლი სამ ლოც ვე ლოს 
ად გი ლას ამ ჟა მად სპორ ტუ ლი სკო ლაა. 
ექ სპე დი ცი ის მო ნა წი ლე თა ყუ რადღე ბა 
მი იპყრო ე.წ. რე ლი გი ათა ჩა ნაც ვლე ბის 
სა კითხმაც – „პი ეტ ის ტი“ გერ მა ნე ლე ბის 

ად გი ლი და იჭ ირა „ლუ თე რა-
ნულ მა“ ქარ თულ-სომ ხურ მა 
თემ მა.

„კვლე ვის თა ნახ მად, ად გი-
ლობ რი ვი მო სახ ლე ობა ძი რი-
თა დად პო ზი ტი ურ გან წყო ბებს 
ამ ჟღავ ნებს ად რე აქ მცხოვ-
რე ბი გერ მა ნე ლე ბის მი მართ. 
მი აჩ ნი ათ, რომ თა ვის დრო ზე 
მათ ააყ ვა ვეს ის ად გი ლე ბი, 
სა დაც ცხოვ რობ დნენ, გა აშ ენ-
ეს ზვრე ბი, ჰქონ დათ სა უკ ეთ-
ეს ოდ მოწყო ბი ლი მე ურ ნე ობ-
ები, ნერ გავ დე ნენ ტექ ნი კურ 
ინ ოვ აცი ებს (მაგ. ას ურ ეთ ში 
სურ დათ მო ეწყოთ ტრამ ვა ის 
ხა ზი) და ა.შ. თუმ ცა, იმ ავ დრო-
ულ ად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ გერ-

მა ნე ლე ბი ნაკ ლე ბად ურ თი ერ თობ დნენ 
სხვებ თან (აზ ერ ბა იჯ ან ელ ებ თან, სომ ხებ-
თან, ქარ თვე ლებ თან). გავ რცე ლე ბუ ლია 
მო საზ რე ბა, რომ წარ სულ ში გერ მა ნელ-
თა აქ ცხოვ რე ბა შე იძ ლე ბა პრაქ ტი კუ ლად 
გა მო იყ ენ ონ. კერ ძოდ, გა სახ ლე ბულ თა 
შთა მო მავ ლებ თან კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა-
რე ბა, მა თი სა შუ ალ ებ ით კა პი ტალ და ბან-
დე ბე ბის გაზ რდა ან ტუ რის ტუ ლი სფე როს 
გა მო ცოცხლე ბა“. – გან მარ ტავს ის ტო რი-
ისა და ეთ ნო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის მთა ვა-
რი მეც ნი ერ-თა ნამ შრო მე ლი ლავ რენ ტი 
ჯა ნი აშ ვი ლი

მკვლე ვარ თა შე ფა სე ბით, გარ და იმ-
ისა, რომ პრო ექ ტის მე სა მე ნა წი ლით 
კავ კა სი აში გად მო სახ ლე ბუ ლი გერ მა ნე-
ლე ბის შე სა ხებ შე მორ ჩე ნი ლი ინ ფორ-
მა ცი ის ფიქ სა ცია მოხ და, გა კეთ და ას ევე 
დას კვნა, რომ მეხ სი ერ ება, რო გორც პო-
ზი ტი ური, ისე ნე გა ტი ური, გან საზღვრავს 
სტე რე ოტ იპ ებ ის გა ჩე ნა-არ სე ბო ბას. პრო-
ექ ტის აკ ად ემი ური შე დე გი გახ და ას ევე 
2013 წელს მარ ბურ გის უნ ივ ერ სი ტე ტის 
გა მომ ცემ ლო ბა „კუ რუ პი რას“ მი ერ და ბეჭ-
დი ლი კრე ბუ ლი „კავ კა სია, კონ ფლიქ ტი, 
კულ ტუ რა. კრი ზი სუ ლი პე რი ოდ ებ ის ან-
თრო პო ლო გი ური ხედ ვა“. ეს წიგ ნი სამ-
ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი 
კონ ფლიქ ტე ბის კვლე ვის ნა წილს წარ მო-
ად გენს.

■ ახ ლად გად მო სახ ლე ბულ გერ მა ნელ თა დი

დი ნა წი ლი თბი ლი სის შე მო გა რენ ში და სახ ლდა 

და საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი და იკ ავა 

იმ დრო ინ დელ სო ცი ალ ურკულ ტუ რულ ყო ფა ში. 

დღემ დე შე მორ ჩე ნი ლია მა თი ყო ფის მა ტე რი

ალ ური ძეგ ლე ბი, კერ ძოდ: სახ ლე ბი, სა მე ურ

ნეო ნა გე ბო ბე ბი, ეკ ლე სი ებ ის ნაშ თე ბი და ყო

ველ დღი ური საგ ნე ბი.
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ფილოლოგიურ მეცნიერებათა 
დოქტორი, ფილოლოგი-
აღმოსავლეთმცოდნე, თსუ 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის პროფესორი. მის 
სამეცნიერო მუშაობაში გამოიყოფა 
ორი მიმართულება: თანამედროვე 
თურქული ლიტერატურა (XX-
XXI სს.) და ათონის მთაზე 
არსებული ივერონის მონასტრის 
ისტორია კონსტანტინოპოლის 
დაცემის შემდეგ (XV-XX სს.). მისი 
სადისერტაციო ნაშრომი ეძღვნება 
თანამედროვე თურქი ნობელიანტი 
მწერლის, ორჰან ფამუქის, „შავ 
წიგნს“. „The Black Book“ თარგმნილი 
აქვს ამავე მწერლის სამი წიგნი 
(ფარული სახე Secret Face, 2007 
წ., სტამბოლი – მოგონებები და 
ქალაქი, (Istanbul – memories and the 
city,2012წ., ახალი ცხოვრება The 
New Life).2014წ.). თამარ ალფენიძე 
მონასტრის შესახებ ოსმალური 
წყაროების შესწავლაზე უკვე მეორე 
წელია მუშაობს.  
თამარ ალფენიძეს გავლილი აქვს 
ასპირანტურის ერთი აკადემიური 
წელი სტამბოლის უნივერსიტეტში, 
სადაც ის დისერტაციაზე მუშაობდა, 
გავლილი აქვს აკადემიური 
სწავლების ზაფხულის სკოლა 
სტამბოლში, ბილგის უნივერსიტეტში, 
ასევე გავლილი აქვს ოსმალური 
ენის ინტენსიური კურსი ჰარვარდის-
ქოჩის უნივერსიტეტის ზაფხულის 
სკოლაში. მოპოვებული აქვს 
ფონდ „ღია საზოგადოება – 
საქართველოს“ გრანტი და 
ლექტორების განვითარების 
პროგრამის ფარგლებში 
გატარებული აქვს სამი სემესტრი 
ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში, 
ახლო აღმოსავლეთის 
და ისლამისმცოდნეობის 
მიმართულებაზე (აშშ).

თამარ ალფენიძე

ივერონის მონასტერი ოსმალეთის 
იმპერიის დროს

„ის ტო რი ის შე ფა სე ბა თა ნა მედ რო ვე-
ობ ის პრობ ლე მე ბის გა და საწყვე ტად და 
მო მავ ლის გან სა საზღვრა დაა მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი. ამ მხრივ  ივ ერ ონ ის მო ნას ტე-
რი, მი სი და არ სე ბა და არ სე ბო ბა ათ ონ ის 
მთა ზე სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნე სი და გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. 
სი ნას მთაზე, შავ მთა სა და ათ ონ ის მთა-
ზე ქარ თვე ლე ბის მოღ ვა წე ობა და ჩვე ნი 
ურ თი ერ თო ბა ამ სამ სა გან მა ნათ ლებ ლო 
კე რას თან სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის გან-
ვი თა რე ბის ხაზს ხსნის“. – ამ ბობს თა მარ 
ალ ფე ნი ძე. 

რო გორც მკვლე ვა რი გან მარ ტავს, 
ოს მა ლურ პე რი ოდ ში ივ ერ ონ ის მო ნას-
ტრის ის ტო რია სა ქარ თვე ლო ში აქ ამ დე 
არ ავ ის გა მო უკ ვლე ვია. კვლე ვის ძი რი-
თა დი სა იხ ლე მო ნას ტრის ის ტო რი აზე მო-
ძი ებ ული და და მუ შა ვე ბუ ლი XIX სა უკ უნ ის 
მე ორე ნა ხევ რის და XX სა უკ უნ ის და საწყი-
სის წყა რო ები და მათ ში არ სე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ციაა მო ნას ტრის მდგო მა რე ობ ის 
შე სა ხებ. უცხო ეთ შიც უშუ ალ ოდ ზე მოხ სე-
ნე ბუ ლი პე რი ოდ ის ივ ერ ონ ზე კვლე ვა არ 
არ სე ბობს, რად გან ბუ ნებ რი ვია უცხო ელი 
მკვლევ რე ბი მხო ლოდ ამ ერ თი ქარ თუ-
ლი მო ნას ტრით არ და ინ ტე რეს დე ბოდ-
ნენ. არ სე ბობს ათ ონ ის მთის სხვა დას ხვა 
მო ნას ტრის, მათ შო რის ივ ერ ონ ის მო ნას-
ტრის შე სა ხებ და მუ შა ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, 
რო მე ლიც გა ფან ტუ ლია სხვა დას ხვა ნაშ-
რო მებ ში. 

კვლე ვის ავ ტო რი მის ხელთ არ სე ბულ 
წყა რო ებ ში მოკ ვლე ული ინ ფორ მა ცის 
მი ხედ ვით ას კვნის რომ, ათ ონ ის მთა ზე 
რი გით მე სა მე მო ნას ტრის მდგო მა რე ობა 
სა ვა ლა ლო იყო.  

რად გან ეს სა მეც ნი ერო პრო ექ ტი ქარ-
თუ ლი მო ნას ტრის ის ტო რი ის შეს წავ ლის 
პირ ვე ლი მცდე ლო ბა იყო. შემ დგო მი მუ-
შა ობ ის თვის მა სა ლის შეგ რო ვე ბას უდ იდ-
ესი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და. მკვლევ რის 
ძი რი თა დი სა მიზ ნე სტამ ბოლ ში მდე ბა რე 
პრე მი ერ-მი ნის ტრის (Başbakanlik arşivi) 
და თოფ ქა ფის სა სახ ლის არ ქი ვე ბი იყო. 
გარ და ამ ისა სა შუ ალ ება ჰქონ და, მო ეპ-
ოვ ებ ინა ოს მა ლუ რი წყა რო ები სა კა დას-
ტრო რე ეს ტრის არ ქივ ში (ქ. ან კა რა). 

რო გორც თა მარ ალ ფე ნი ძე აცხა-
დებს, პრე მი ერ-მი ნის ტრის არ ქივ ში მო-
პო ვე ბუ ლი 1000 წყა რო ზე მე ტი (დავ თრე-
ბის ჩათ ვლით) ათ ონ ის მთა ზეა. მა თი 
შეს წავ ლის შე დე გად ათ ონ ზე არ სე ბუ ლი 
მო ნას ტრე ბის ყო ფა და ერ თმა ნეთს შო-
რის ურ თი ერ თო ბა დად გინ დე ბა. ეს წყა-
რო ები მეტ წი ლად XIX-XX სა უკ უნე ებს 
მო იც ავს, თუმ ცა მათ შო რის არ ის XVIII 
სა უკ უნ ის დავ თრე ბიც, რო მე ლიც მო იც ავს 
დე ტა ლურ ინ ფორ მა ცი ას მო ნას ტრე ბის 
კუთ ვნი ლე ბე ბის შე სა ხებ. გარ და ამ ისა, 
ამ არ ქი ვებ შია ას ევე 50-ზე მე ტი წყა რო ივ-

რა ად გი ლი ეკ ავა და რა როლს თა მა შობ და ათ ონ ის მთა ზე (სა ბერ ძნეთ ში) მდე ბა რე 
ქარ თუ ლი – ივ ერ ონ ის მო ნას ტე რი კონ სტან ტი ნე პო ლის და ცე მის შემ დეგ? ამ კითხვა ზე 
პა სუ ხის გა ცე მის მცდე ლო ბაა თსუ მეც ნი ერ ის კვლე ვა „ივ ერ ონ ის მო ნას ტე რი ოს მა ლე-
თის იმ პე რი ის დროს“. კვლე ვა 2013 წელს და იწყო, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ-
სი ტე ტის აღ მო სავ ლეთ მცოდ ნე ობ ის ინ სტი ტუ ტის თურ ქუ ლი ენ ისა და ლი ტე რა ტუ რის 
მი მარ თუ ლე ბის ას ის ტენტ-პრო ფე სო რის თა მარ ალ ფე ნი ძის მი ერ. კვლე ვის ავ ტო რი, 
ერ თი სე მეს ტრის გან მავ ლო ბა ში, თურ ქე თის რეს პუბ ლი კა ში  სტამ ბოლ ში, ქო ჩის უნ ივ-
ერ სი ტეტ თან არ სე ბულ ან ატ ოლი ური ცი ვი ლი ზა ცი ებ ის კვლე ვით ცენ ტრში მუ შა ობ და – 
აქ ამ უშ ავ ებ და ათ ონ ის მთა ზე არ სე ბუ ლი ქარ თუ ლი მო ნას ტრის – ივ ერ ონ ის მო ნას ტრის 
შე სა ხებ სტამ ბო ლის არ ქი ვებ ში და ცულ ოს მა ლურ წყა რო ებს.

ჰუმანიტარულ	მეცნიერებათა	ფაკულტეტი
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ერ ონ ის მო ნას ტერ ზე ორ იერ არ ქი ულ ად 
მაღ ლა მდგო მი  ლავ რა სა და ვა ტო პე დის 
მო ნას ტე რე ბის შე სა ხებ.  

თოფ ქა ფის სა სახ ლის არ ქივ ში მო-
პო ვე ბულ წყა რო ებ ზე, 50 დავ თარ ზე დაყ-
რდნო ბით ირ კვე ვა თუ რა გა და სა ხა დე ბი 
ჰქონ და და კის რე ბუ ლი ზო გა დად ათ ონ ის 
მთის მო ნას ტრებს. ნა თე ლი გახ და, რომ 
ივ ერ ონ ის მო ნას ტე რი XIX სა უკ უნ ეშ იც არა 
მარ ტო გავ ლე ნით და მნიშ ვნე ლო ბით, 
არ ამ ედ სიმ დიდ რი თაც, ინ არ ჩუ ნებს XII-
XIV სა უკ უნე ებ ის შემ დეგ მი ღე ბულ მე სა მე 
მო ნას ტრის ად გილს ათ ონ ის მთა ზე. 

უფ რო კონ კრე ტუ ლად სა უბ არი, თუ რა 
სიმ დიდ რეს ფლობ დნენ ათ ონ ის მთა ზე 
მდე ბა რე მო ან სტრე ბი და მათ შო რის – ივ-
ერი ონ ის მო ნას ტე რი, სა კა დას ტრო არ-
ქივ ში და ცუ ლი წყა რო ებ ის  სა შუ ალ ებ ით 
არ ის შე საძ ლე ბე ლი: 500 წყა რო ზე მე ტი  
მო იც ავს ინ ფორ მა ცი ას ათ ონ ის მთის გა-
და სა ხა დე ბის შე სა ხებ XVI-XX სა უკ უნე ებ ში. 
ეს არ ის მო ნას ტრე ბის ქო ნე ბის დე ტა ლუ-
რი აღ წე რი თი დავ თრე ბი. 

ივ ერ ონ ის მო ნას ტრის ის ტო რი ის ოს-
მა ლე თის პე რი ოდ ის შეს წავ ლი სას მეც-
ნი ერი დარ წმუნ და, რომ სუ რა თის უფ რო 
მე ტი სის რუ ლი სათ ვის, ამ თე მის კვლე ვა 
თურ ქე თის გარ და ას ევე სა ბერ ძნე თის, 
რუ სე თის, ბულ გა რე თის, სერ ბე თის, უკ რა-
ინ ის, მოლ დოვის არ ქი ვებ ში უნ და წარ-
მო ებ დეს. კერ ძოდ, ამ და სხვა ქვეყ ნე ბის 
წამ ყვა ნი უნ ივ ერ სტი ტე ტე ბის ბიბ ლი ოთ-
ეკ ებ ში, სა დაც მო იპ ოვ ება ათ ონ ის მთის 
შე სა ხებ სტა ტი ები, წიგ ნე ბი, ატ ლა სე ბი. უმ-
ჯო ბე სია მომ ზად დეს მკვლე ვარ თა ჯგუ ფი, 
რომ ლის წევ რებს ჩა მოთ ვლი ლი ქვეყ ნე-
ბის ენ ის გარ და ინ გლი სუ რი და ოს მა ლუ-
რი ენ ები ეც ოდ ინ ებ ათ და ოს მა ლუ რი წყა-
რო ებ ის და მუ შა ვე ბა შე ეძ ლე ბათ. 

„სა არ ქი ვო მა სა ლის გარ და, შე ვის წავ-
ლე რუ კე ბი და ატ ლა სე ბი, სა იდ ან აც გა-
მოვ ლინ და, რომ XX სა უკ უნ ის და საწყის ში 
ივ ერ ონი ჯერ კი დევ ფლობს ორ  თა ვის 
მე ტოქს (ეპ ის კო პოს თა დრო ებ ითი სად-
გო მი) დღე ვან დე ლი სერ ბე თის ტე რი ტო-
რი აზე. მუ შა ობ ის პრო ცეს ში ნა თე ლი გახ-
და, რომ ქარ თუ ლი მო ნას ტე რი და კავ ში-
რე ბუ ლი იყო არა მხო ლოდ სა კუთ რივ სა-
ქარ თვე ლოს თან, ოს მა ლე თის იმ პე რი ას-
თან, არა მხო ლოდ კონ სტან ტი ნო პო ლის 
სა პატ რი არ ქოს თან, არ ამ ედ სა ბერ ძნეთ-
თან, რუ სეთ თან, უკ რა ინ ას თან, მოლ და-
ვეთ თან, ბულ გა რეთ თან. ყვე ლა ამ ქვე ყა-
ნა ში ინ ახ ება დი დი რა ოდ ენ ობ ით წყა რო 
ივ ერ ონ ის მო ნას ტერ თან და კავ ში რე ბით, 
რო მე ლიც მო ითხოვს შეს წავ ლას“. 

გან ხორ ცი ელ ებ ული კვლე ვის პრე ზენ-
ტა ცია 2013 წლის 29 მარ ტს ქო ჩის უნ ივ ერ-
სი ტეტ თან არ სე ბულ ან ატ ოლი ური ცი ვი-
ლი ზა ცი ებ ის კვლე ვი თი ცენ ტრის მი ნი სიმ-
პო ზი უმ ზე მოხ და. „The Georgian Monastery 
of Iviron after the fall of the Bysantine Empire).
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ის ტო რი ული ქარ თუ ლი მო ნას ტე რი. მდე ბა რე ობს სა ბერ ძნეთ ში, 
ქალ კე დო ნის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის აღ მო სავ ლეთ შვე რილ ზე, აიონ-
ორ ოს ის ვიწ რო, გრძე ლი და მთა გო რი ანი ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის აღ-
მო სავ ლეთ ნა წილ ში, ათ ონ ის მთის ქვე და კალ თა ზე, ეგე ოს ის 
ზღვის პი რას. და არ სდა 980-983 წლებ ში.

ათონის მთის ივერთა მო ნას ტე რი
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თსუ  ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა-
კულ ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ის მი მარ თუ ლე-
ბის პრო ფე სო რი, ეკ ონ ომ ეტ რი კის 
კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლი, ეკ ონ-
ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი. 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქ ვს 80-ზე მე ტი 
სა მეც ნი ერო შრო მა, ეკ ონ ომ იკ ის მა-
თე მა ტი კუ რი მო დე ლი რე ბის, მაკ რო-
ეკ ონ ომ იკ ისა და მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
პრობ ლე მებ ზე. არ ის სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო პრე მი ის ლა ურე ატი 
მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნი კის დარ გში. 
თსუ-ში ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ხსოვ ნი სად-
მი მიძ ღვნილ 2014 წლის  სა მეც ნი-
ერო ფო რუმ ზე მი სი მოხ სე ნე ბა სა უკ-
ეთ ეს ოდ იქ ნა მიჩ ნე ული.

იური ანანიაშვილი

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის რექ ტო რი, ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი, 
პა ატა გუ გუშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეკ ონ ომ იკ ის ინ სტი ტუ ტის მთა ვა რი მეც-
ნიერ-თა ნამ შრო მე ლი. 1994-2000 წლებ ში იყო სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ-
იკ ის მი ნის ტრი, ხო ლო 2004-2008 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
წევ რი, 2005-2006 წლებ ში ის იყ ო ჯონ ჰოპ კინ სის უნ ივ ერ სი ტე ტის ნიც შეს 
სკო ლის, ცენ ტრა ლუ რი აზი ისა და კავ კა სი ის ინ სტი ტუ ტის (ვა შინ გტო ნი, 
აშშ) მკვლე ვა რი ფულ ბრა იტ ის პროგ რა მით. არ ის 300-ზე მე ტი ნაშ რო-
მის ავ ტო რი, რომ ლე ბიც ეძ ღვნე ბა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის, მაკ-
რო ეკ ონ ომ იკ ის, პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ეკ ონ ომ იკ ის, გეოეკონომიკისა და 
გე ოპ ოლ იტ იკ ის თე ორი ულ და გა მო ყე ნე ბით სა კითხებს. პრო ფე სორ მა 
პა პა ვამ სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცია და იც ვა 1982 წელს სსრკ მეც ნი ერ-
ებ ათა აკ ად ემი ის ცენ ტრა ლურ ეკ ონ ომ იკ ურ-მა თე მა ტი კურ ინ სტი ტუტ ში, 
ხო ლო სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია – თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ-
სი ტეტ სა (1989 წე ლი) და ლე ნინ გრა დის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
(1990 წე ლი).

ვლადიმერ პაპავა

ლა ფერ-კენ ზი ან ური სინ თე ზი და
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას წო რო ბა

2014 წელს ამ ერ იკ ულ მა გა მომ ცემ ლო ბა NOVA-მ  ნიუ-იორ კში  გა მოს ცა ქარ თვე ლი ეკ ონ ომ ის ტე ბის, თსუ-ს რექ ტო რის, აკ ად ემ-
იკ ოს ვლა დი მერ პა პა ვას და თსუ-ს ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის პროფე სო რის, ეკ ონ ომ ეტ რი კის კა თედ რის ხელ მძღვა-
ნე ლის  იური ან ან იშ ვი ლის წიგ ნი – „ლა ფერ- კენ ზი ან ური სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას წო რო ბა“, რო მელ საც ცნო ბი ლი 
ეკ ონ ომ ის ტე ბი – როტ ჯერ სის ბიზ ნე სის სკო ლის პრო ფე სო რი ფა როხ ლან გდა ნა, ოკ ლა ჰო მას უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ლუ ის 
ედ ერ ინ გტო ნი და მოს კო ვის ცენ ტრა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ურ-მა თე მა ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტის მთა ვა რი მეც ნი ერ-თა ნამ შრო მე ლი,  პრო ფე სო-
რი ევ გე ნი ბა ლაც კი უწ ევ დნენ რე კო მენ და ცი ას.

წიგ ნი „ლა ფერ-კენ ზი ან ური სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას წო რო ბა“ ზო გა დი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური კა ნონ ზო მი ერ ებ ებ ით 
და ინ ტე რე სე ბულ სპე ცი ალ ის ტებ სა და მკითხვე ლებს  დეხ მა რე ბა იმ ის ახ სნა სა და გარ კვე ვა ში, თუ რა როლს ას რუ ლებს გა და სა ხა-
დე ბი ეკ ონ ომ იკ ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის პრო ცეს ში.

„ორ ივე ავ ტორს კარ გად გვაქ ვს გაც-
ნო ბი ერ ებ ული, რომ თა ნა მედ რო ვე პი-
რო ბებ ში წარ მა ტე ბუ ლი კვლე ვა ეკ ონ-
ომ იკ აში ნაკ ლე ბა დაა შე საძ ლე ბე ლი 
რა ოდ ენ ობ რი ვი ან ალ იზ ის მე თო დე ბის 
გა მო ყე ნე ბის გა რე შე. ას ეთი მე თო დე ბი 
არ ამ არ ტო აად ვი ლებს აბ სტრაქ ტულ აზ-
როვ ნე ბას, არ ამ ედ ექ სპე რი მენ ტი რე ბის 
სა შუ ალ ებ ას აც იძ ლე ვა. სამ წუ ხა როდ, ზო-
გი ერ თი სფე როს მკვლე ვრე ბის გან, მა გა-
ლი თად, ფი ზი კო სე ბი სა და ქი მი კო სე ბის-
გან გან სხვა ვე ბით, ეკ ონ ომ ის ტებს რე ალ-
ური ექ სპე რი მენ ტე ბის ჩა ტა რე ბის სა შუ ალ-
ება არ გაგ ვაჩ ნია. ამ იტ ომ ჰი პო თე ზე ბი სა 
და შე დე გე ბის და სა ბუ თე ბი სთ ვის ხში რად 
მივ მარ თავთ სწო რედ ეკ ონ ომ იკ ურ-მა თე-
მა ტი კუ რ მო დე ლებს და მათ სა ფუძ ველ ზე 
რე ალ ური ან პი რო ბი თად რე ალ ური მო-

ნა ცე მე ბით ვა ხორ ცი ელ ებთ სცე ნა რე ბი სა 
და ვა რი ან ტე ბის გა თა მა შე ბას. ამ მიდ გო-
მამ წიგ ნში ას ახ ული შე დე გე ბის მი ღე ბა სა 
და ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო-
ლი ით ამ აშა“, – აღ ნიშ ნა ვენ იური ან ან იაშ-
ვი ლი და ვლა დი მერ პა პა ვა. 

კვლე ვის ავ ტო რების გან ცხა დე ბით, 
ეკ ონ ომ ის ტებს უკ ვე რამ დე ნი მე ათე ული 
წე ლია აინ ტე რე სებთ რო გო რი უნ და იყ ოს 
ეკ ონ ომ იკ ის თვის მი სა ღე ბი სა გა და სა ხა-
დო ტვირ თი, ანუ შექ მნი ლი პრო დუქ ტის 
რა ნა წი ლი, რამ დე ნი პრო ცენ ტი უნ და 
მიჰ ქონ დეს სა ხელ მწი ფოს გა და სა ხა დის 
სა ხით და რა ნა წი ლი უნ და რჩე ბო დეს 
კერ ძო სექ ტორს, რომ ეკ ონ ომ იკა ფუნ-
ქცი ონ ირ ებ დეს მაქ სი მა ლუ რად ეფ ექ ტი-
ან ად. თუ გა დავ ხე დავთ მსოფ ლიო პრაქ-
ტი კას, ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში სა ხელ მწი ფოს 

მი ერ ამ ოღ ებ ული გა და სახ დე ბის წი ლი 
მთლი ან ში და პრო დუქ ტთან მი მარ თე ბა-
ში 50 პრო ცენ ტის ფარ გლებ შია, ზო გი ერ-
თში თით ქმის ორ ჯერ ნაკ ლე ბი, მა გა ლი-
თად, სა ქარ თვე ლო ში 26-27 პრო ცენ ტს 
შე ად გენს. არ ის თუ არა ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ამა თუ იმ ქვეყ ნი სათ ვის სა სურ ვე ლი? 
იქ ნებ უფ რო მა ღა ლი ან და ბა ლი უნ და 
იყ ოს? ამ კითხვა ზე პა სუ ხის მი სა ღე ბად 
მრა ვა ლი მო დე ლი და ნაშ რო მია შექ მნი-
ლი. ქარ თველ მა მეც ნი ერ ებ მაც – იური 
ან ანი აშ ვილ მა და ვლა დი მერ პა პა ვამ 
თავ და პირ ვე ლად კვლე ვა სწო რედ ერთ-
ერ თი ას ეთი ორ იგ ინ ალ ური მო დე ლის 
შექ მნი სა და გა მო ყე ნე ბის მცდე ლო ბით 
და იწყეს. მაგ რამ, რო გორც იური ან ანი-
აშ ვი ლი აღ ნიშ ნავს, პრობ ლე მა იმ აზე გა-
ცი ლე ბით უფ რო რთუ ლი, მრა ვალ მხრი-
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ვი და სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნდა, ვიდ რე ეს 
სხვა მკვლე ვა რ ეკ ონ ომ ის ტებს მი აჩ ნდათ. 
სა ჭი რო გახ და პრობ ლე ბის კომ პლექ სუ-
რი შეს წავ ლა და ამ ან ლო გი კუ რად გან-
საზღვრა წიგ ნის „ლა ფერ-კენ ზი ან ური 
სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას-
წო რო ბა“ სტრუქ ტუ რა და ში ნა არ სი. 

წიგ ნი ოთხი თა ვის გან შედ გე ბა. 
რო გორც კვლე ვის ავ ტო რი გან-

მარ ტავს, ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ აში 
ორი გან სა კუთ რე ბუ ლი ცნე ბა არ სე ბობს 
– მოთხოვ ნა და მი წო დე ბა. ქვეყ ნის ეკ-
ონ ომ იკ ის დო ნე ზე მათ ნა ირ სა ხე ობ ას 
ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბა და ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნა წარ მო ად გენს. ეს ცნე ბე ბი ეკ-
ონ ომ იკ ურ სუ ბი ექ ტთა ქცე ვას ორი სხვა-
დას ხვა მხრი დან გა ნი ხი ლავს. კერ ძოდ, 
ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბა ახ ასი ათ ებს პრო-
დუქ ტე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის მწარ მო ებ-
ელ თა ქცე ვას და მო ცე მულ პე რი ოდ ში 
მათ მი ერ ქვეყ ნის შიგ ნით წარ მო ებ ულ 
სა ბო ლოო პრო დუქ ტე ბი სა და მომ სა-
ხუ რე ბის ერ თობ ლი ობ ას. ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნა კი გა მო სა ხავს და ნა ხარ ჯე ბის 
ერ თობ ლი ობ ას, რო მე ლიც გარ კვე ულ პე-
რი ოდ ში, მა გა ლი თად, წლის გან მავ ლო-
ბა ში გას წი ეს ში ნა მე ურ ნე ობ ებ მა, ფირ მებ-
მა, სა ხელ მწი ფომ და სხვა ქვეყ ნე ბის წარ-
მო მად გენ ლებ მა ქვეყ ნის შიგ ნით წარ მო-
ებ ული სა ბო ლოო პრო დუქ ცი ისა და მომ-
სა ხუ რე ბის შე სა ძე ნად. ამ მაჩ ვე ნებ ლის 
სი დი დე მნიშ ვნე ლოვ ნად გან საზღვრავს 
ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ურ ობ ის დო ნეს – რაც 
უფ რო დი დია აღ ნიშ ნუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი, 
მით უფ რო დი დი სტი მუ ლი ეძ ლე ვა ეკ ონ-
ომ იკ ას, რომ მე ტი პრო დუქ ტი გა მო უშ ვას, 
გა ზარ დოს და საქ მე ბა, და აჩ ქა როს ეკ ონ-
ომ იკ ური ზრდა.

ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის სი დი დე ზე 
მრა ვა ლი ფაქ ტო რი ახ დენს გავ ლე ნას. 
ერთ-ერ თი მათ გა ნია გა და სა ხა დე ბის 
სი დი დე. წიგ ნის პირ ვე ლი თა ვი სწო-
რედ გა და სა ხა დე ბი სა და ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნის კავ შირს ეხ ება. კვლე ვის ავ-
ტო რე ბის ინ ფორ მა ცი ით თა ნა მედ რო ვე 
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ თე ორი აში ამ კავ ში-
რის შეს წავ ლა ხორ ცი ელ დე ბა კე ინ ზი ან-
ური თე ორი ისა და მო დელს სა ფუძ ველ ზე, 
რო მელ შიც ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად არ ის 
გან საზღვრუ ლი გა და სა ხა დე ბის რო ლი: 
ით ვლე ბა, რომ ერ თობ ლივ მოთხოვ ნა ზე 
გა და სა ხა დე ბის გა დი დე ბა უარ ყო ფი თად, 
შემ ცი რე ბა კი და დე ბი თად აის ახ ება, რად-
გა ნაც პირ ველ შემთხვე ვა ში მცირ დე ბა, 
მე ორე შემ თხვე ვა ში კი იზ რდე ბა ერ თობ-
ლი ვი და ნა ხარ ჯე ბის გან მსაზღვრე ლი 
მთა ვა რი ელ ემ ენ ტი – ში ნა მე ურ ნე ობ ებ ის 
სა მომ ხმა რებ ლო და ნა ხარ ჯე ბის სი დი დე. 
მაგ რამ, ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ებ ის – ვლა-
დი მერ პა პა ვას და იური ან ანი აშ ვი ლის 
აზ რით, გა და სა ხა დე ბი სა და ერ თობ ლი-
ვი მოთხოვ ნის და მო კი დე ბუ ლე ბის მხო-
ლოდ ამ კუთხით გან ხილ ვა მნიშ ვნე ლოვ-
ნად ამ არ ტი ვებს რე ალუ რად არ სე ბულ 
სი ტუ აცი ას. მათ მი აჩ ნი ათ, რომ გარ კვე-
ულ სი ტუ აცი აში გა და სა ხა დე ბის ზრდა 

ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის გა დი დე ბის, 
შემ ცი რე ბა კი – ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის 
შემ ცი რე ბის პი რო ბას წარ მო ად გენს. ამ 
მო საზ რე ბის და სა ბუ თე ბი სთ ვის ქარ თველ 
მკვლე ვ რებს, ეკ ონ ომ ის ტე ბი სათ ვის კარ-
გად ცნო ბი ლი ში ნა მე ურ ნე ობ ებ ის მოხ-
მა რე ბი სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბის 
მაჩ ვე ნებ ლის ან ალ ოგი ურ ად, გან ხილ ვა-
ში შე მო აქ ვთ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი-
სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბის მაჩ ვე-
ნე ბე ლი. ამ უკ ან ას კნელ ში ის ინი გუ ლის-
ხმო ბენ სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის 
შე ძე ნა ზე გა წე ულ და ნა ხარ ჯებს, რო მელ-
საც სა ხელ მწი ფო გა იღ ებს ამ ოღ ებ ული 
გა და სა ხა დე ბის და მა ტე ბი თი ერ თე ულ-
იდ ან. იური ან ანი აშ ვი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ 
მოხ მა რე ბი სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე-
ბის გან გან სხვა ვე ბით შეს ყიდ ვე ბი სად მი 
ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბა სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ რე გუ ლი რე ბა დია – ეკ ონ ომ იკ აში 
არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი ებ იდ ან გა მომ დი ნა-
რე, სა ხელ მწი ფომ შე იძ ლე ბა გა ზარ დოს 
ან შე ამ ცი როს მი სი მნიშ ვნე ლო ბა, მაგ რამ 
ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფოს 
შეს ყიდ ვე ბი სად მი ზღვრულ ი მიდ რე კი-
ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ნულ სა და ერ თს შო-
რის უნ და იყ ოს მოქ ცე ული, რაც ბუ ნებ რი-
ვი მოთხოვ ნაა. იგი აქ ვე აღნიშ ნავს, რომ 
შეს ყიდ ვე ბი სად მი ნუ ლო ვა ნი ზღვრუ ლი 
მოდ რე კი ლე ბა არ ნიშ ნავს შეს ყიდ ვე ბის 
შე უძ ლებ ლო ბას, რად გა ნაც სა ხელ მწი-
ფომ შეს ყიდ ვე ბი შე იძ ლე ბა გა ნა ხორ ცი-
ელ ოს არ ამ არ ტო სა გა და სახ დო შე მო სავ-
ლე ბით, არ ამ ედ, აგ რეთ ვე, ვა ლის აღ ებ ის 
გზით ან არ ას აგ ად ას ახ ადო შე მო სავ ლე-
ბით.

ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ები – იური ან ანი-
აშ ვი ლი და ვლა დი მერ პა პა ვა გან მარ-
ტა ვენ, რომ ეკ ონ ომ იკ აში ერ თობ ლივ 
მოთხოვ ნას თან მი მარ თე ბა ში გა და სა ხა-
დე ბის რო ლი შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვა ნა ირ-
ად ავ ხსნათ იმ ის მი ხედ ვით, თუ რო გორ 
და მო კი დე ბუ ლე ბა შია ერ თმა ნეთ თან „ში-
ნა მე ურ ნე ობ ებ ის მოხ მა რე ბი სად მი ზღვ-
რუ ლი მიდ რე კი ლე ბა“ და „სა ხელ მწი ფოს 
შეს ყიდ ვე ბი სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი-
ლე ბა„. კერ ძოდ, რო ცა მოხ მა რე ბი სად-
მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბა აღ ემ ატ ება 
შეს ყიდ ვე ბი სად მი ზღვრულ მიდ რე კი-
ლე ბას, მა შინ სა გა და სა ხა დო ტვირ თის 
ზრდა ამ ცი რებს და ნა ხარ ჯე ბი სად მი ში-
ნა მე ურ ნე ობ ებ ისა და სა ხელ მწი ფოს ერ-
თობ ლივ ზღვრულ მიდ რე კი ლე ბას და, 
შე სა ბა მი სად, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, 
ამ ცი რებს ერ თობ ლი ვ მოთხოვ ნას, რაც 
უარ ყო ფი თად აის ახ ება ეკ ონ ომ იკ აზე. სა-
წი ნა აღ მდე გო შემ თხვე ვა ში – რო ცა შეს-
ყიდ ვე ბი სად მი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბა 
აღ ემ ატ ება მოხ მა რე ბი სად მი ზღვრულ 
მიდ რე კი ლე ბას, მა შინ სა გა და სა ხა დო 
ტვირ თის ზრდა იწ ვევს ში ნა მე ურ ნე ობ ებ-
ისა და სა ხელ მწი ფოს და ნა ხარ ჯე ბი სად მი 
ერ თობ ლი ვი ზღვრუ ლი მიდ რე კი ლე ბის 
ზრდას, რაც, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, 
ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნი სა და მი სი შე სა-
ბა მი სი გა მოშ ვე ბის ზრდის ხელ შემ წყობ 

პი რო ბას წარ მო ად გენს. და ბო ლოს, თუ 
ეს ორი მაჩ ვე ნე ბე ლი ერ თმა ნეთს ემ თხვე-
ვა, მა შინ სა გა და სა ხა დო ტვირ თის ცვლი-
ლე ბა გავ ლე ნას არ ახ დენს და ნა ხარ ჯე ბი-
სად მი ერ თობ ლივ ზღვრულ მიდ რე კი ლე-
ბა ზე და ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნა ინ დი ფე-
რენ ტუ ლია გა და სა ხა დე ბის მი მართ. 

ეს შე დე გი ად ას ტუ რებს იმ ას, რომ 
ერ თობ ლივ მოთხოვ ნა ზე სა გა და სა ხა-
დო ტვირ თის ზრდის ზე მოქ მე დე ბა ყო-
ველ თვის ისე ცალ სა ხად უარ ყო ფი თი 
არ არ ის, რო გორც ეს კა ნო ნი კუ რი სა ხით 
ეკ ონ ომ იკ ის თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მძღვა-
ნე ლო ებ შია წარ მოდ გე ნი ლი. გა და სა ხა-
დე ბის ზრდა ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
შე იძ ლე ბა მი ზან მი მარ თუ ლად იქ ნას გა-
მო ყე ნე ბუ ლი რო გორც წა მა ხა ლი სე ბე ლი, 
ას ევე დამ მუხ რუ ჭე ბე ლი ეკ ონ ომ იკ ური 
პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად. რო დე საც 
ში ნა მე ურ ნე ობ ები არ ას აკ მა რი სად ხარ-
ჯა ვენ თა ვი ანთ გან კარ გვად შე მო სავ ლს, 
მა შინ ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის გაზ რდის 
ერთ-ერ თი გზა გა და სა ხა დე ბის გაზ რდას 
გუ ლის ხმობს იმ პი რო ბით, რომ სა ხელ-
მწი ფოს მი ერ ამ ფორ მით მი ღე ბუ ლი 
და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბი შეს ყიდ ვე ბის-
თვის იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი. და პი რი ქით, 
თუ ში ნა მე ურ ნე ობ ები იმ აზე მეტს ხარ ჯა-
ვენ, ვიდ რე სა ხელ მწი ფო და ხარ ჯავ და 
ამ ოღ ებ ლი გა და სა ხა დე ბი დან, მა შინ, რა 
თქმა უნ და, ჯო ბია, გა და სა ხა დე ბი მცი რე 
იყ ოს. 

„რო გორც წე სი, სა ხელ მწი ფო უფ რო 
მხარ ჯვე ლია, ვიდ რე ში ნა მე ურ ნე ობა. ეს 
არ უნ და გა ვი გოთ ისე, რომ გა და სა ხა დე-
ბის ზრდა ეკ ონ ომ იკ ის თვის ყო ველ თვის 
მი ზან შე წო ნილი იყოს. საქ მე ისაა, რომ 
გა და სა ხა დე ბის პერ მა ნენ ტულ ზრდას 
თან ახ ლავს ეკ ონ ომ იკ აში სა ხელ მწი-
ფო სექ ტო რის წი ლის ზრდა და სა ბაზ რო 
სტრუქ ტუ რის სო ცი ალ ის ტურ სტუქ ტუ რად 
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გა დაქ ცე ვა, რაც ნამ დვი ლად არ არ ის 
სა სურ ვე ლი. ეს ეც რომ არ იყ ოს, ეკ ონ-
ომ იკ ის მდგო მა რე ობ ას ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნის გარ და, არ ან აკ ლე ბი ხა რის-
ხით გან საზღვრავს ერ თობ ლი ვი მი წო-
დე ბა, რო მე ლიც ას ევე და მო კი დე ბუ ლია 
სა გა და სა ხა დო ტვირ თის სი დი დე ზე და 
გარ კვე ულ პი რო ბებ ში ამ ტვირ თის გა დი-
დე ბა ზე უარ ყო ფი თად რე აგ ირ ებს“ – გან-
მარ ტავს იური ან ან იშ ვი ლი. 

„ლა ფერ-კენ ზი ან ური სინ თე ზი ის“ მე-
ორე და მე სა მე თა ვე ბი ეძ ღვნე ბა ამ ერ-
იკ ელი ეკ ონ ომ ის ტის, მი წო დე ბის ეკ ონ-
ომ იკ ური თე ორი ის ერთ-ერ თი წარ მო-
მად გენ ლის არ თურ ლა ფე რის თე ორი ის 
მი მო ხილ ვა სა და ან ალ იზს. ეს თე ორია 
ძი რი თა დად აქ ცენ ტი რე ბუ ლია იმ ის შეს-
წავ ლა ზე, თუ რა და მო კი დე ბუ ლე ბა არ სე-
ბობს სა გა და სა ხა დო ტვირ თის (სა შუ ალო 
სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის) სი დი დე სა 
და სა მე წარ მეო აქ ტი ურ ობ ას შო რის, რო-
მე ლიც თა ვის ას ახ ვას, სა ბო ლო ოდ, ერ-
თობ ლი ვი მი წო დე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ში 
პო ულ ობს.

იური ან ანი აშ ვი ლი გან მარ ტავს, რომ 
ლა ფე რის თე ორი ის თა ნახ მად, გა და სა-
ხა დე ბი ერ თობ ლივ მი წო დე ბა ზე და იმ 
ინ ტე რე სებ ზე, რაც მე წარ მე ებს გა აჩ ნი ათ, 
ცალ სა ხად არ ზე მოქ მე დებს. ზე მოქ მე დე-
ბის მი მარ თუ ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია იმ-
აზე, თუ რო გო რია სა გა და სა ხა დო ტვირ-
თის სი დი დის ცვლი ლე ბი სას წარ მოქ მნი-
ლი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტე ბის 
თა ნა ფარ დო ბა. და დე ბითს მი ეკ უთ ვნე ბა 
ეფ ექ ტე ბი, რო მ ლე ბიც სა შუ ალო სა გა და-
სა ხა დო გა ნაკ ვე თის გა დი დე ბი სას ეკ ონ-

ომ იკ ური აქ ტი ურ ობ ისა და ერ თობ ლი ვი 
გა მოშ ვე ბის ხელ შემ წყო ბი, ხო ლო შემ ცი-
რე ბი სას ხელ შემ შლე ლი ხდე ბა. შე სა ბა მი-
სად, უარ ყო ფი თი ეფ ექ ტე ბი ეკ ონ ომ იკ ურ 
აქ ტი ურ ობ ასა და ერ თობ ლივ გა მოშ ვე ბას 
სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის გა-
დი დე ბი სას ამ ცი რებს, შემ ცი რე ბი სას კი 
– ზრდის. ლა ფე რი სა და მი სი მიმ დევ რე-
ბის ნაშ რო მებ ში პოს ტუ ლი რე ბუ ლია, რომ 
სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის ნუ-
ლი დან გარ კვე ულ ნიშ ნუ ლამ დე ზრდას 
შე ეს აბ ამ ება ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბის 
ზრდა, ხო ლო ამ ნიშ ნუ ლი დან ერ თამ დე 
ზრდას კი – კლე ბა. გან სა კუთ რე ბით მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ის, რომ ნულ სა და ერ თს 
შო რის შუ ალ ედ ში, რო მე ლიც სა შუ ალო 
სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის შე საძ ლო 
მნიშ ვნე ლო ბა თა არ ეს წარ მო ად გენს, არ-
სე ბობს გა ნაკ ვე თის ორი, რო გორც წე სი, 
ერ თმა ნე თის გან გან სხვა ვე ბუ ლი მნიშ ვნე-
ლო ბა – ლა ფე რის პირ ვე ლი და მე ორე 
გვა რის ფის კა ლუ რი წერ ტი ლე ბი. პირ ვე-
ლი გვა რის წერ ტი ლის პი რო ბებ ში ერ-
თობ ლი ვი მი წო დე ბა მაქ სი მა ლუ რია, ანუ 
ეკ ონ ომ იკ ის მთლი ანი გა მოშ ვე ბა პო ტენ-
ცი ურ დო ნეს უტ ოლ დე ბა. მე ორე გვა რის 
ფის კა ლურ წერ ტილს კი ბი უჯ ეტ ის მაქ სი-
მა ლუ რი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი 
შე ეს აბ ამ ება. 

თუ რე ალ ობ ად მი ვიჩ ნევთ ლა ფე რის 
პირ ვე ლი და მე ორე გვა რის წერ ი ლე ბის 
არ სე ბო ბას, მა შინ მა თი კონ კრე ტუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბე ბის დად გე ნა ქვეყ ნის ეკ ონ-
ომ იკ ური პო ლი ტი კის სრულ ყო ფის ერთ-
ერთ ხელ შემ წყობ პი რო ბად შე იძ ლე ბა 
იქ ცეს. სწო რედ ამ ის გა მო ლა ფე რის თე-

ორი ას თან და კავ ში რე ბულ ნაშ რომ თა 
დიდ ნა წილ ში სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ეკ-
ონ ომ იკ ის თვის ას ეთი წერ ტი ლე ბის გან-
საზღვრის მცდე ლო ბე ბია მო ცე მუ ლი, – 
აღ ნიშ ნავს იური ან ანი აშ ვი ლი. ქარ თველ 
ეკ ონ ომ ის ტთა წიგ ნში – „ლა ფერ-კე ინ-
ზი ან ური სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ-
ური წო ნას წო რო ბა“ – ას ეთი ნაშ რო მე ბის 
ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე გა კე თე ბუ ლია 
დას კვნა, რომ ლა ფე რის ფის კა ლუ რი 
წერ ტი ლე ბის გან საზღვრის მო დელ თა 
სიმ რავ ლე შე იძ ლე ბა ორ ჯგუ ფად – გარ-
დაქ მნის მო დე ლე ბად და ქცე ვით მო დე-
ლე ბად – დავ ყოთ. გარ დაქ მნის მო დე-
ლებ ში სა გა და სა ხა დო ტვირ თის სი დი დე 
ზე მოქ მე დებს წარ მო ებ აში ჩარ თუ ლი 
ეკ ონ ომ იკ ური რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ აზე და ამ ცი რებს ან ზრდის 
მას იმ ის მი ხედ ვით, თუ რა სიმ ძი მი საა 
აღ ნიშ ნუ ლი ტვირ თი. სხვა ნა ირ ად რომ 
ვთქვათ, გარ დაქ მნის მო დე ლებ ში ეკ ონ-
ომ იკ ური რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის მო ცუ-
ლო ბა მო ცე მუ ლია და ამ მო ცე მუ ლო ბის 
პი რო ბებ ში პირ ვე ლი გვა რის ფის კა ლუ რი 
წერ ტი ლის გან საზღვრით ვცდი ლობთ გა-
ვი გოთ რო გო რი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე-
თის პი რო ბებ ში მი იღ წე ვა მაქ სი მა ლუ რი 
გა მოშ ვე ბა, ხო ლო მე ორე გვა რის ფის კა-
ლუ რი წერ ტი ლის გან საზღვრით – ბი უჯ-
ეტ ის მაქ სი მა ლურ სა გა და სა ხა დო შე მო-
სავ ლებს რო გო რი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თი უზ რუნ ველ ყოფს. წიგ ნის ავ ტო რე ბის 
გან მარ ტე ბით, ას ეთი მიდ გო მა ლა ფე რის 
თე ორი ას თან ახ ლო საა, მაგ რამ სრუ ლად 
ვერ პა სუ ხობს მას. საქ მე ისაა, რომ ლა ფე-
რის კონ ცეფ ცია უფ რო ფარ თოდ გა ნი ხი-
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ლავს სა გა და სა ხა დო ტვირ თის როლს და 
მი იჩ ნევს, რომ მი სი ცვლი ლე ბა, წარ მოქ-
მნი ლი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი სტი მუ-
ლე ბით, გავ ლე ნას ახ დენს რე სურ სე ბის 
არა მარ ტო გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტი ან ობ აზე, 
არ ამ ედ, ას ევე გა მო ყე ნე ბის მო ცუ ლო ბა-
ზეც. ეს უკ ან ას კნე ლი მე ტად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ას პექ ტია და მი სი გათ ვა ლის წი ნე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ქცე ვი თი ტი პის 
მო დე ლე ბის სა შუ ალ ებ ით.

წიგ ნში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი აქ-
ვს დათ მო ბი ლი იური ან ანი აშ ვი ლი სა და 
ვლა დი მერ პა პა ვას მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ქცე ვი თი ტი პის ორ იგ ინ ალ ური მო დე-
ლის ვა რი ან ტის ან ალ იზ ისა და პრქტი კუ-
ლი გა მო ყე ნე ბის სა კითხებს. ავ ტო რე ბი 
აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მო დე ლის აგ ებ ის ას 
მხედ ვე ლო ბა ში ორი არ სე ბი თი მო მენ-
ტი იქ ნა მი ღე ბუ ლი. პირ ვე ლი, ნე ბის მი ერ 
ეკ ონ ომ იკ აში პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბის 
სი დი დე და მო კი დე ბუ ლია არ სე ბუ ლი ეკ-
ონ ომ იკ ური რე სურ სე ბის (შრო მის, კა პი-
ტა ლის, მი წი სა და სა მე წარ მეო უნ არ ის) 
მო ცუ ლო ბა ზე, ხა რის ხსა და გა მო ყე ნე ბის 
ტექ ნო ლო გი ის დო ნე ზე. ეს ფაქ ტო რე ბი 
ეკ ონ ომ იკ ის სა წარ მოო-ტექ ნო ლო გი ურ 
შე საძ ლებ ლო ბას გან საზღ ვ რავს და მა-
თი სა უკ ეთ ესო გა ნა წი ლე ბი სა და სრუ ლი 
გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში გა მოშ ვე ბის 
მო ცუ ლო ბა მაქ სი მა ლუ რია, რო მელ საც 
სხვა ნა ირ ად გა მოშ ვე ბის პო ტენ ცი ური 
დო ნე ეწ ოდ ება. მე ორე, ეკ ონ ომ იკ აში არ-
ან აკ ლებ როლს ინ სტი ტუ ცი ური გა რე მო 
ას რუ ლებს, რომ ლის შექ მნაც სა ხელ მწი-
ფოს ფუნ ქცი აში შე დის. იმ აზე და მო კი დე-
ბუ ლე ბით, რამ დე ნად სრულ ყო ფი ლია 
ინ სტი ტუ ცი ური გა რე მო, ეკ ონ ომ იკ ის ფაქ-
ტობ რი ვი გა მოშ ვე ბა პო ტენ ცი ურ გა მოშ ვე-
ბას და ემ თხვე ვა ან გან სხვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა 
მის გან. ინ სტი ტუ ცი ური გა რე მოს შექ მნა ში, 
სხვა მრა ვალ მო მენ ტთან ერ თად, მნიშ-
ვნე ლო ვან როლს და ბეგ ვრის არ სე ბუ ლი 
სის ტე მა ას რუ ლებს. „მო დე ლის აგ ებ ის ას 
გა ვა მარ ტი ვეთ სი ტუ აცია და და ვუ შვით, 
რომ სწო რედ და ბეგ ვრის სის ტე მა არ ის 
ინ სტი ტუ ცი ური გა რე მოს შექ მნის მთა ვა-
რი ფაქ ტო რი და ეკ ონ ომ იკ ურ სუ ბი ექ ტთა 
ქცე ვის გან მსაზღვრე ლი. ამ გზით შევ ძე-
ლით პო ტენ ცი ური გა მოშ ვე ბი სა და სა გა-
და სა ხა დო ტვირ თის სი დი დის ერ თმა ნეთ-
თან და კავ ში რე ბა და მი ვი ღეთ ლა ფე რის 
კონ ცეფ ცი ას თან, ჩვე ნი აზ რით, სრულ 
თან ხვედ რა ში მყო ფი მო დე ლი“, – აღ ნიშ-
ნავს იური ან ან იშ ვი ლი.

იმ ის გა მო, რომ სე რი ოზ ული კვლე-
ვის ჩა სა ტა რებ ლად სა ქარ თვე ლო ში არ 
არ სე ბობს სრულ ყო ფი ლი სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბი, წიგ ნის ავ ტო რებ მა აშშ-ის 
ეკ ონ ომ იკ ის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით 
შე აფ ას ეს ლა ფე რის ფის კა ლუ რი წერ ტი-
ლე ბი. „ჩვე ნი მო დე ლის გა ან გა რი შე ბით 
აღ მოჩ ნდა, რომ 1970-2008 წლებ ში აშშ-
ის ეკ ონ ომ იკ ის სა გა და სა ხა დო ტვირ თის 
ფაქ ტობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბა სა შუ ალ ოდ 
და ახ ლო ებ ით 1 პრო ცენ ტით ნაკ ლე ბი იყო 
იმ ნიშ ნულ ზე, რომ ლის პი რო ბებ ში მთლი-

ანი ში და პრო დუქ ტის ფაქ ტობ რი ვი სი დი-
დე პო ტენ ცი ურ მნიშ ვნე ლო ბას და ემ თხვე-
ოდა. ას ევე სა ინ ტე რე სოა ის გა რე მო ება, 
რომ ამ პე რი ოდ ში აშშ-ის სა ხელ მწი ფო 
ბი უჯ ეტ ის სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 
მაქ სი მი ზე ბი სათ ვის არ სე ბუ ლი სა გა და-
სა ხა დო ტვირ თის თით ქმის გა ორ მა გე ბა 
იქ ნე ბო და სა ჭი რო, რაც ეკ ონ ომ იკ ის 20 
პრო ცენ ტით შემ ცი რე ბას გა მო იწ ვევ და. 
ეს გა რე მო ება ეჭ ვის ქვეშ აყ ენ ებს ის ეთი 
ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის მი ზან შე წო-
ნი ლო ბას, რომ ლის დრო საც მთავ რო-
ბის თვის, ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ურ ობ ის წა-
ხა ლი სე ბის ნაც ვლად, პრი ორ იტ ეტ ულია 
ბი უჯ ეტ ის სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 
მაქ სი მი ზე ბა“, – ამ ბობს იური ან ან იშ ვი ლი. 

 ავ ტო რე ბის აზ რით წიგ ნის გან სა კუთ-
რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი მე ოთხე 
თა ვია, რომ ლის სა თურ მაც ას ახ ვა ჰპო ვა 
წიგ ნის სა ხელ წო დე ბა ში „ლა ფერ-კენ ზი-
ან ური სინ თე ზი და მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური 
წო ნას წო რო ბა“. 

„თუ გა ვა ან ალ იზ ებთ არ სე ბულ ლი ტე-
რა ტუ რას, ვნა ხავთ, რომ თა ნა მედ რო ვე 
ეკ ონ ომ იკ ურ თე ორი ებ ში გა და სა ხა დე ბის 
რო ლი, სამ წუ ხა როდ, ცალ მხრი ვად შე-
ის წავ ლე ბა. კერ ძოდ, კე ინ ზი ან ურ მო დე-
ლებ ში და თე ორი აში აქ ცენ ტი ძი რი თა-
დად იმ მე ქა ნიზ მზე კეთ დე ბა, რომ ლი თაც 
გა და სა ხა დე ბი ეკ ონ ომ იკ აზე ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნის სა შუ ალ ებ ით ზე მოქ მე დებს 
და მხედ ვე ლო ბა ში თით ქმის არ მი იღ ება 
ზე მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მი ერ თობ ლი ვი მი-
წო დე ბის მხრი დან. გა და სა ხა დე ბის პრობ-
ლე მას ცალ მხრი ვად გა ნი ხი ლავს, აგ-
რეთ ვე, მი წო დე ბის თე ორია, რო მელ შიც 
წი ნა პლან ზე სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის 
ერ თობ ლივ მი წო დე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბაა 
წა მო წე ული. ბუ ნებ რი ვია, გა და სა ხა დე ბის 
რო ლის სრულ ფა სო ვა ნი ახ სნა და აღ-
ნიშ ნუ ლი თე ორი ებ ის ცალ მხრი ვო ბის გა-
და ლახ ვა შე საძ ლე ბე ლია მა თი სინ თე ზის 
გზით. წიგ ნში ჩვენს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ-
ლია ას ეთი სინ თე ზის ილ უს ტი რე ბის ერთ-
ერ თი შე საძ ლო ვა რი ან ტი. იგი ეფ უძ ნე ბა 
ეკ ონ ომ ის ტე ბი სათ ვის კარ გად ცნო ბილ 
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური წო ნას წო რო ბის მო-
დელს, რო მე ლიც ერ თობ ლი ვი მოთხოვ-
ნი სა და ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბის ფუნ ქცი-
ებ ის გან შედ გე ბა. მაგ რამ სტან დარ ტუ ლი 
მო დე ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, რო მელ შიც 
ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნი სა და ერ თობ ლი-
ვი მი წო დე ბის მთა ვარ გან მსაზღვრელ 
ფაქ ტო რად, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, 
ფა სე ბის დო ნე გა ნი ხი ლე ბა, ჩვენს მო-
დელ ში ას ეთ გან მსაზღვრელს სა შუ ალო 
სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თი წარ მო ად გენს. 
ას ეთ მა მიდ გო მამ სა შუ ალო სა გა და სა ხა-
დო გა ნაკ ვე თის რო ლის ახ ლე ბუ რად და-
ნახ ვის სა შუ ალ ება მოგ ვცა“ – აღ ნიშ ნავს 
პრო ფე სო რი ვლა დი მერ პა პა ვა. შე დე გად 
პრო ფე სო რი იური ან ან იშ ვი ლი რამ დე ნი-
მე მო მენ ტს გა მო ყოფს:

„პირ ვე ლი, ან ალ იზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ 
ერ თმა ნე თის გან უნ და გან ვას ხვა ოთ ფაქ-
ტობ რი ვი, წო ნას წო რუ ლი და ოპ ტი მა ლუ-

რი სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე-
ბი. წო ნას წო რუ ლი სა შუ ალო სა გა და სა ხა-
დო გა ნაკ ვე თი უზ რუნ ველ ყოფს ეკ ონ ომ-
იკ ის წო ნას წო რო ბა ში მოს ვლას, რომ ლის 
დრო საც ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნა და ერ-
თობ ლი ვი მი წო დე ბა ერ თმა ნეთს უტ ოლ-
დე ბა. ოპ ტი მა ლუ რი გა ნაკ ვე თის დროს კი 
ეკ ონ ომ იკ აში ად გი ლი აქ ვს სრულ და საქ-
მე ბას და ერ თობ ლი ვი გა მოშ ვე ბა პო ტენ-
ცი ურ, ანუ მაქ სი მა ლურ დო ნე ზე იმ ყო ფე-
ბა. რო გორც წე სი, სა გა და სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თის ეს სა მი მნიშ ვნე ლო ბა ერ თმა ნეთს 
იშ ვი ათ ად ემ თხვე ვა. 

მე ორე, სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თის სი დი დე მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას 
ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ის ზო გად მდგო მა რე ობ-
აზე, მაგ რამ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ოპ ტი-
მა ლუ რი სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე-
თის შე მო ღე ბას თა ვის თა ვად არ შე უძ ლია 
და საქ მე ბის დო ნის ზრდა და პო ტენ ცი ური 
გა მოშ ვე ბის შე სა ბა მის წო ნას წო რო ბა ში გა-
დას ვლის ინ იც ირ ება. ლა ფერ-კე ინ ზი ან ური 
სინ თე ზის პი რო ბებ ში ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი-
ურ ობ ის ამ აღ ლე ბა სა და სრუ ლი და საქ მე-
ბის მიღ წე ვა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს, და-
ბეგ ვრის რე ჟიმ თან ერ თად, ერ თობ ლი ვი 
მოთხოვ ნა ას რუ ლებს.

მე სა მე, რო ცა სა ხელ მწი ფო და ბეგ-
ვრის არ სე ბულ სა შუ ალო სა გა და სა ხა დო 
გა ნაკ ვეთს სტა ბი ლურ მდგო მა რე ობ აში 
ინ არ ჩუ ნებს, მა შინ ფა სე ბის დო ნის ყო ველ 
ახ ალ წო ნას წო რულ მნიშ ვნე ლო ბას თა ვი-
სი ოპ ტი მა ლუ რი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე-
თი შე ეს აბ ამ ება და ერ თობ ლი ვი მოთხოვ-
ნის გარ კვე ულ საზღვრებ ში ცვლი ლე ბას 
თან ახ ლავს წო ნას წო რუ ლი და ოპ ტი მა-
ლუ რი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის და-
ახ ლო ებ ის პრო ცე სი. აქ ედ ან მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი დას კვნის გა კე თე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, 
კერ ძოდ ის, რომ სა ხელ მწი ფო ნაკ ლე ბად 
უნ და ცდი ლობ დეს სა გა და სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თის ცვლი ლე ბით ეკ ონ ომ იკ ის რე გუ-
ლი რე ბას. რო ცა ეკ ონ ომ იკ ას გა და სა ხა-
დის ცვლი ლე ბით «ან ერ ვი ულ ებ», ცუ დი 
შე დე გი მი იღ ება, რაც არ უნ და კე თი ლი 
სურ ვი ლი გა მოძ რა ვებ დეს. 

და ბო ლოს კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი დას კვნა, რო მე ლიც ლა ფერ-კე ინ ზი-
ან ური სინ თე ზის მო დე ლი დან გა მომ დი-
ნა რე ობს: წო ნას წო რუ ლი სა გა და სახ დო 
გა ნაკ ვე თის ყო ველ მო ცე მულ მნიშ ვნე-
ლო ბას შე იძ ლე ბა შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს ერ-
თობ ლი ვი მი წო დე ბის და ბი უჯ ეტ ის სა გა-
და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის ფუნ ქცი ებ ისა 
და მრუ დე ბის მთე ლი ერ თობ ლი ობა. 
სხვა ნა ირ ად რომ ვთქვათ, ეკ ონ ომ ის ტე-
ბის თვის კარ გად ცნო ბი ლი ლა ფე რის 
მრუ დის სა წარ მოო და ფის კა ლუ რი ვა რი-
ან ტე ბი არ წარ მო ად გე ნენ მდგრად კონ-
სტრუქ ცი ებს და ეკ ონ ომ იკ აში შექ მნი ლი 
სი ტუ აცი ებ ის მი ხედ ვით, გან სა კუთ რე ბით 
კი ფა სე ბის დო ნის ცვლი ლე ბის შე დე გად, 
შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლონ, რა საც თან სდევს 
ლა ფე რის პირ ვე ლი და მე ორე გვა რის 
ფის კა ლუ რი წერ ტი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა-
თა ცვლი ლე ბა“.
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ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა



საფონდო ბაზარი საქართველოში: 
არსებული რეალობა და 
გაურკვეველი მომავალი

სა ქარ თვე ლო ში სა ფონ დო ბირ ჟა 
აშშ-ს გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო სა და ბა-
რენც ჯგუ ფის ხელ შეწყო ბით და და ფი-
ნან სე ბით 2000 წელს შე იქ მნა. მა შინ ვე 
მომ ზად და კა ნო ნი „ფა სი ანი ქა ღალ დე-
ბის ბაზ რის შე სა ხებ“. 2004 – 2008 წლებ-
ში ქვე ყა ნა ში 42 საბ რო კე რო კომ პა ნია 
არ სე ბობ და, რაც სა ქარ თვე ლოს კა ნონ-
მდებ ლო ბით, სა ინ ვეს ტი ციო ბან კის ექ-
ვი ვა ლენ ტუ რი ინ სტი ტუ ტია. თუმ ცა, 2008 
წლი დან ამ ოქ მე დე ბუ ლი გამ კაც რე ბუ ლი 
წე სე ბის გა მო, მა თი რიცხვი, ფაქ ტობ რი-
ვად, გა ნა ხევ რდა და დღეს უკ ვე 7-ია, 
აქ ედ ან და მო უკ იდ ებ ელი ერ თე ულია 3, 
ხო ლო 4 – კო მერ ცი ული ბან კის ფი ლი-
ალია.

რო გორც თსუ ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე-
სის ფა კულ ტე ტის ფი ნან სე ბი სა და სა ბან-
კო საქ მის კა თედ რის ას ის ტენტ-პრო ფე-
სო რი და ვით ას ლა ნიშ ვი ლი გან მარ ტავს, 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში სა ფონ დო ბირ ჟის გან-
ვი თა რე ბა გარ კვე ულ ეტ აპ ზე შე ფერ ხდა, 
რაც გა მოწ ვე ული იყო ობი ექ ტუ რი თუ სუ-
ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბით. 

გან ხორ ცი ელ ებ ული კვლე ვე ბის თა-
ნახ მად, საბ რო კე რო კომ პა ნი ის საქ მი-
ან ობა პირ და პირ არ ის და კავ ში რე ბუ ლი 
სა ფონ დო ბირ ჟა ზე გა რი გე ბის სა ჯა რო 
წე სით და დე ბას თან, რაც ღია წე სით და 
ტრან სპა რენ ტულ გა რე მო ში ხორ ცი ელ-
დე ბა. ეს პრო ცე სი უკ ავ შირ დე ბა სწო რედ 
სა ბაზ რო ფა სის ცნე ბას. 2000 – 2007 წლებ-
ში სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობ და ე.წ. და-
ხუ რუ ლი ლო ტით ვაჭ რო ბის პრობ ლე მა. 

რო გორც და ვით ას ლა ნიშ ვი ლი აღ ნიშ-
ნავს, შპს „სა ქარ თვე ლოს სა ინ ვეს ტი ციო 
ჯგუ ფის“ ინ იცი ატ ივ ით, ბირ ჟა ზე შე იც ვა ლა 
ვაჭ რო ბის წე სე ბი და გა უქ მდა ე.წ N პა რა-
მეტ რი. თუმ ცა, ცო ტა ხან ში, იმ პე რი ოდ ის 
მმარ თველ მა პო ლი ტი კურ მა და ეკ ონ ომ-
იკ ურ მა გუნ დმა ქვე ყა ნა ში თა ვი სუ ფა ლი 
ფას წარ მოქ მნის წი ნა აღ მდეგ გა დამ ჭრე-
ლი ზო მე ბი მი იღო. 

მეც ნი ერ ის გან მარ ტე ბით, კვლე ვე ბის 
შე დე გად დგინ დე ბა, რომ სა ქარ თვე ლო-
ში გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მსგავ სი 
წა მოწყე ბი სა და წარ მა ტე ბის შან სი მი ზე-
რუ ლია, რი სი მთა ვა რი მი ზე ზიც არ ის ფუ-
ლა დი რე სურ სის წყა როს მო ზიდ ვის ორ 
ძი რი თად სა შუ ალ ებ ას (სა ბან კო სეს ხი 
და სა ფონ დო ბა ზა რი) შო რის არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი.

წარ მა ტე ბულ და გან ვი თა რე ბულ ქვეყ-
ნებ ში ფუ ლის მო ზიდ ვის ორი მე ქა ნიზ მი 
– სა ბან კო სეს ხი და სა ფონ დო ბა ზა რი ურ-
თი ერ თსა სარ გებ ლო სი ნერ ჯი ას ავ ლენს, 
ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში ფუ ლა დი რე-
სურ სის მო ზიდ ვის მხო ლოდ ერ თი მე ქა-
ნიზ მი – სა ბან კო სეს ხი და მთლი ან ობ აში 
კო მერ ცი ული სა ბან კო სის ტე მა არ სე ბობს, 
რო მე ლიც მაქ სი მა ლუ რად ცდი ლობს არ 
მის ცეს გა სა ქა ნი ფუ ლის რე სურ სის მო-
ზიდ ვის მე ორე მე ქა ნიზ მს (რო მე ლიც მთა-
ვარ კონ კუ რენ ტად მი აჩ ნია) – სა ფონ დო 
ინ დუს ტრი ას. 

სა ქარ თვე ლოს სა ფონ დო ბირ ჟის 
მე სა კუთ რე თა სტრუქ ტუ რის ან ალ იზ ით 
(წყა რო: რე ეს ტრის მწარ მო ებ ელი სს „კავ-

კას რე ეს ტრი“) დგინ დე ბა, რომ 2014 წლის 
მდგო მა რე ობ ით, სა ფონ დო ბირ ჟის აქ-
ცი ათა 56 პრო ცენ ტი უკ ვე ამ სტრუქ ტუ რის 
კონ კუ რენ ტის – ქარ თუ ლი კო მერ ცი ული 
ბან კე ბის სა კუთ რე ბა შია. ეს კი კვლე ვე ბის 
ავ ტო რის აზ რით, იმ ას ნიშ ნავს, რომ ქარ-
თუ ლი კო მერ ცი ული ბან კე ბი არ და უშ ვე-
ბენ სა ქარ თვე ლო ში მა თი კონ კუ რენ ტის 
– სა ფონ დო ბაზ რის რე ალ ურ გან ვი თა რე-
ბას, რად გან ეს ეწ ინა აღ მდე გე ბა მათ არ-
სე ბულ პრე ფე რენ ცი ულ და წარ მა ტე ბულ 
ფი ნან სურ მდგო მა რე ობ ას.

ან ალ იზ ის თა ნახ მად, სი ტუ აცი ას არ-
თუ ლებს ის იც, რომ 2008 წელს შეც ვლი ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბით მთლი ან ად ფუ ლა დი 
ბაზ რის ამ ორ ივე სფე როს ერ თი მე გა რე-
გუ ლა ტო რი ჰყავს – სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ-
ნუ ლი ბან კი. 

და ვით ას ალ ან იშ ვი ლი ამ ბობს, რომ 
„2007 – 2008 წწ. მომ ხდა რი ე.წ. „ლი ბე რა-
ლუ რი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბით“ 
გა უქ მდა სა ფონ დო ბაზ რის აუც ილ ებ ელი 
ატ რი ბუ ტი – სა ქარ თვე ლოს ფა სი ანი ქა-
ღალ დე ბის ერ ოვ ნუ ლი კო მი სია, მი სი ყვე-
ლა უფ ლე ბა გა და ეცა ქარ თუ ლი კო მერ-
ცი ული ბან კე ბის რე გუ ლა ტორს და მა თი 
ინ ტე რე სე ბის გამ ტა რე ბელ სა ქარ თვე ლოს 
ერ ოვ ნულ ბან კს. ამ ას თან და ერ თო საბ რო-
კე რო კომ პა ნი ებ ის მი მართ გა ტა რე ბუ ლი 
უმ კაც რე სი პო ლი ტი კა, რომ ლის შე დე გად 
სა ქარ თვე ლო ში 2014 წლის თვის, ფაქ ტობ-
რი ვად, აღ არ დარ ჩა კო მერ ცი ული ბან კის-
გან და მო უკ იდ ებ ელი შუ ამ ავ ალი რგო ლი 
– საბ რო კე რო კომ პა ნია“.

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა, ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა და, სა ერ თო ჯამ ში, 
მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა, პირ და პირ კავ შირ შია კა პი ტა ლის 
ბაზ რის გან ვი თა რე ბას თან. ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის აღ მავ ლო ბის ერთ–ერ თი რე-
ალ ური ბერ კე ტია ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვა, რომ ლის ყვე ლა ზე მი ღე ბუ ლი და 
პრაქ ტი კუ ლი ფორ მაა ფა სი ან ქა ღალ დებ ში ინ ვეს ტი რე ბა სა ფონ დო ბაზ რის 
მეშ ვე ობ ით. გან ვი თა რე ბუ ლი მსოფ ლი ოს თვის (და სავ ლე თი ევ რო პა, აშშ, 
კა ნა და, იაპ ონია, ჩი ნე თი და სხვა მძლავ რი სა ფონ დო ინ დუს ტრი ის მქო ნე 
ქვეყ ნე ბი) ნა თე ლია რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა ფონ-

დო ბა ზა რი (ნიუ-იორ კის სა ფონ დო ბირ ჟა ევ რო ნექ სტი, Nasdaq OMX, 
ლონ დო ნის სა ფონ დო ბირ ჟა და მრა ვა ლი სხვა სა ფონ დო მო ედ ანი) და 
მი სი მთა ვა რი რგო ლი – სა შუ ამ ავ ლო ბიზ ნე სი ანუ საბ რო კერო კომ პა ნი-

ები –  სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მე ბი („მე რილ ლინ ჩი“, „მორ გან სტენ ლი“, „გოლ-
დმან საქ სი“, „ჯეი პი მორ გა ნი“, „ბარ კლა ის  ქე პი ტალ“ და მრა ვა ლი სხვა 

სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი). შპს „სა ქარ თვე ლოს სა ინ ვეს ტი ციო ჯგუ ფი პლი უს მა“, 
რომ ლის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს თავ მჯდო მა რეც არ ის თსუ  ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ფი ნან სე ბი სა და სა ბან კო საქ მის კა თედ რის ას ის-
ტენტ-პრო ფე სო რი და ვით ას ლა ნიშ ვი ლი, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არა ერ თი 

კვლე ვა გა ნა ხორ ცი ელა „სა ქარ თვე ლოს სა ფონ დო ბა ზ რის, მი სი გან ვი თა რე ბის, 
ინ დუს ტრი ისა და არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ“.

ეკონომიკისა	და	ბიზნესის	ფაკულტეტი
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კვლე ვის თა ნახ მად, მთლი ან ობ აში 
სა ქარ თვე ლო ში სა ფონ დო ინ დუს ტრი ის 
სტა ტის ტი კუ რი შე დე გე ბი ას ეთია:

2000 – 2002 წწ. სა ქარ თვე ლოს სა ფონ-
დო ბირ ჟის სა ვაჭ რო დარ ბაზ ში დაშ ვე ბუ-
ლი იყო 282 ქარ თუ ლი სა აქ ციო სა ზო გა-
დო ებ ის აქ ცია, ხო ლო 147 სა აქ ციო სა ზო-
გა დო ება პო ტენ ცი ურ ად გა ნი ხი ლავ და აქ-
ცი ებ ის ბირ ჟა ზე დაშ ვე ბას. 2007 წლამ დე 
ეს რა ოდ ენ ობა დი დად არც შეც ვლი ლა.

2003 წელს მა თი რიცხვი 278 ით ვლი-
და, 2004 წელს – 276, 2005 წელს ეს რა ოდ-
ენ ობა 253-მდე შემ ცირ და და 2006 წელს 
242 სა აქ ციო სა ზო გა დო ებ ას ით ვლი და. 
გა მო იკ ვე თა ლის ტინ გში მყო ფი სა აქ ციო 
სა ზო გა დო ებ ათა ჯგუ ფი, ხო ლო სს „სა-
ქარ თვე ლოს ბან კი“ ორ სა ფონ დო მო ედ-
ან ზე – სა ქარ თვე ლოს სა ფონ დო ბირ ჟა სა 
და ლონ დო ნის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე ივ აჭ-
რებ და. 

თსუ ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი ამ-
ბობს, რომ უკ ვე 2008 წლი დან, ანუ ზე მოთ 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე-
ბე ბის მი ღე ბის შემ დეგ, სა ქარ თვე ლო ში 
აქ ცი ის ცი ვი ლუ რი გზით ყიდ ვა-გა ყიდ ვა 
აღ არ არ სე ბობს. რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ 
სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, სა ჯა რო, სა ფონ-
დო ბირ ჟა ზე დაშ ვე ბუ ლი აქ ცი ის გა და ცე-
მა შე საძ ლე ბე ლია ფურ ცელ ზე უბ რა ლო 
წარ წე რით, ყო ველ გვა რი აუქ ცი ონ ის თუ 
ვაჭ რო ბის გა რე შე – მთა ვა რია სა ბუთ ზე 
ხე ლი იყ ოს მო წე რი ლი. რაც მთა ვა რია, ამ 
გზით სა ერ თოდ ბუნ დო ვა ნი გახ და ფუ ლა-
დი ტრან ზაქ ცი ის კონ ტრო ლი.

რო გორც ან ალ იზ იდ ან ირ კვე ვა, 2007-
2008 წწ. მომ ხდა რი ცვლი ლე ბე ბის პა რა-
ლე ლუ რად, სა ქარ თვე ლო ში თან და თან 
გაქ რა სა აქ ციო სა ზო გა დო ებ ათა მე ნეჯ-
მენ ტის და ინ ტე რე სე ბა, ივ აჭ რონ აქ ცი ებ-
ით ღია და ტრან სპა რენ ტულ გა რე მო ში, 
თუ კა ნო ნი ამ ას არც მო ითხოვს. შე სა ბა მი-
სად, თუ 2006 წელს ბირ ჟის სა ვაჭ რო სის-
ტე მა ში (ლის ტინ გის გა რე შე) 242 კომ პა ნია 
იყო, 2007 წელს რიცხვი 161-მდე, ხო ლო 
2013 წელს 129-მდე შემ ცირ და;

ამ პე რი ოდ ში სა ქარ თველ ში რა დი კა-
ლუ რად და ეცა სა ფონ დო ბირ ჟის ბრუნ-
ვაც. თუ 2006-2007 წწ. ბირ ჟის სა ვაჭ რო სის-
ტე მის (ანუ ღია და ტრან სპა რენ ტულ გა რე-
მო ში და დე ბუ ლი გა რი გე ბე ბი, N პა რა მეტ-
რის დაბ რკო ლე ბის მი უხ ედ ავ ად) ბრუნ ვა 
167-169 მლნ ლარს აღ წევ და, მომ დევ ნო 
2008 წელს ის 14-ჯერ შემ ცირ და (ანუ 1400 
პრო ცენ ტი ანი ვარ დნა) და აგ რძე ლებს 
ვარ დნას მომ დევ ნო წლებ ში. 2013 წლის 
შე დე გით კი ქვეყ ნის სა ფონ დო ბირ ჟის 
ბრუნ ვა 530,491 ლარს უდ რის, რაც 2007 
წელ თან შე და რე ბით 338 ჯერ ნაკ ლე ბია.

ქარ თუ ლი სა ფონ დო ბაზ რის პრობ-
ლე მა კი დევ უფ რო გარ თულ და მსოფ-
ლიო კრი ზი სის პე რი ოდ ში. 

„ცი ვი ლუ რი სა ხელ მწი ფო მსოფ ლიო 
კრი ზი სის დროს ცდი ლობს მხარ ში და-
უდ გეს ბიზ ნესს, რაც არ მოხ და სა ქარ-
თვე ლო ში. ეკ ონ ომ იკ ური, სა კა ნონ მდებ-
ლო და სა ბაზ რო სი ტუ აცი ის გაუარესების 
კვალ დაკ ვალ საბ რო კე რო კომ პა ნი ებს, 
რომ ლე ბიც ის ედ აც უფ უნ ქციო და შე მო-

სავ ლის ძი რი თა დი წყა როს გა რე შე დარ-
ჩნენ, მა რე გუ ლი რე ბე ლი (სა ქარ თვე ლოს 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კი) უზ რდის სა წეს დე ბო 
კა პი ტა ლის მოთხოვ ნებს და აუქ მებს სა მი 
ტი პის ლი ცენ ზი ას. ამ ას თან სა ხელ მწი ფო 
აღი არ ებს მხო ლოდ გე ნე რა ლურ ლი ცენ-
ზი ას, რომ ლის დაკ მა ყო ფი ლე ბის უნ არი, 
ფაქ ტობ რი ვად კო მერ ცი ულ ბან კებს და 
მათ ფი ლი ალ ებს შე უძ ლი ათ. ამ ეტ აპ ზე 
ლი ცენ ზი ის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის საბ რო-
კე რო კომ პა ნი ას მო ეთხო ვე ბა 360,000 
ლა რის კა პი ტა ლი, ხო ლო მომ დევ ნო 
წლი დან 500,000 ლა რი. კა პი ტა ლის აღი-
არ ებ ის გარ თუ ლე ბუ ლი სქე მის თა ნახ მად, 
კა პი ტა ლის შევ სე ბის წყა როდ მიჩ ნე ულია 
მხო ლოდ ფუ ლა დი რე სურ სი, რაც ბაზ-
რის სა ერ თო და ცე მის ფონ ზე, არ აძ ლევს 
და მო უკ იდ ებ ელ საბ რო კე რო კომ პა ნი-
ას კონ კუ რენ ცია გა უწი ოს კო მერ ცი ული 
ბან კის ფი ლი ალ ებს. ამ ით ად გი ლი აქ ვს 
სა ფონ დო ინ დუს ტრი ის, რო გორც სა ბან-
კო სეს ხის ალ ტერ ნა ტი ვის ფაქ ტობრივ 
გაქ რო ბას, რი თაც სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ-
ნულ მა ბან კმა ხე ლი შე უწყო სა ფონ დო 
ბაზ რის კო მერ ცი ული სა ბან კო სექ ტო რი-
სად მი (ანუ კონ კუ რენ ტუ ლი სტრუქ ტუ რის) 
და მორ ჩი ლე ბის ტენ დენ ცი ას“. – აცხა დებს 
კვლე ვის ავ ტო რი.

რაც შე ეხ ება ბირ ჟი სა და ტრან სპა-
რენ ტუ ლი გა რე მოს გა რეთ და ფიქ-
სი რე ბულ გა რი გე ბა თა რა ოდ ენ ობ ას 
– სა ქარ თვე ლოს სა ინ ვეს ტი ციო ჯგუ ფი 
„პლი უს ის“ მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული 
კვლე ვე ბის თა ნახ მად, 2008-2014 წლე-
ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო ში ე.წ. 
ფიქ სინ გმა 3453 შე ად გი ნა. მა თი ჯა მუ-
რი მო ცუ ლო ბა აქ ცი ებ ში 5,054,520, 669 
ცა ლი და ფიქ სირ და, ხო ლო ჯა მუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბა 1,233,305,848 ლარს გა უტ-
ოლ და. რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ „რუხ მა“ 
ბა ზარ მა ღია ბაზ რის ოდ ენ ობ ას 2008 
წელს 24-ჯერ, 2009 წელს 32-ჯერ, 2010 
წელს 19-ჯერ, 2011 წელს 8-ჯერ, 2012 
წელს 90-ჯერ და 2013 წელს 100-ჯერ გა-
და აჭ არ ბა. ეს კი და ვით ას ლა ნიშ ვი ლის 
თქმით, იმ ას ნიშ ნავს, რომ ქვეყ ნის მთე-
ლი სა ფონ დო ბა ზა რი რუხ მა, არ ატ რან-
სპა რენ ტულ მა „ვე ლურ-ლი ბე რა ლურ მა“ 
ბა ზარ მა ჩა ან აც ვლა.

თსუ ას ოც ირ ებ ული (ას ის ტენტ) პრო-
ფე სო რის შე ფა სე ბით, ამ ეტ აპ ზე სა ფონ-
დო ბა ზარ მა სა ქარ თვე ლო ში და კარ გა 
თა ვი სი მთა ვა რი ფუნ ქცია – იყ ოს აქ ცი ებ ზე 
ფას წარ მოქ მნის სა ბაზ რო ფუნ და მენ ტი. 
შე სა ბა მი სად, აქ ცი ებ ით თუ სხვა ფა სი ანი 
ქა ღალ დე ბით ვაჭ რო ბა ყო ველ გვარ აზ რს 
მოკ ლე ბუ ლია.

მეც ნი ერი გა მო სა ვალს სა კა ნონ მდებ-
ლო ცვლი ლე ბა ში ხე დავს. რო გორც 
და ვით ას ლა ნიშ ვი ლის აღ ნიშ ნავს, 2012 
წლის ოქ ტომ ბრი დან, სა ფონ დო ბაზ რის 
გა დარ ჩე ნის და მი სი გან ვი თა რე ბის მიზ-
ნით, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ფი-
ნან სო – სა ბი უჯ ეტო კო მი ტეტს წა რედ გი ნა 
იმ ცვლი ლე ბა თა ნუს ხა, რო მე ლიც აუც-
ილ ებ ელია სი ტუ აცი ის გა ჯან სა ღე ბის თვის. 
ჯერ ჯე რო ბით კა ნონ პრო ექ ტი პარ ლა მენ-
ტის გან ხილ ვის სა გა ნი არ გამ ხდა რა.

თსუ-ს ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა-
კულ ტე ტის ფი ნან სე ბი სა და სა ბან კო 
საქ მის კა თედ რის ას ის ტენტ-პრო-
ფე სო რი, ამ ავე დროს საბ რო კე რო 
კომ პა ნია შპს„სა ქარ თვე ლოს სა ინ-
ვეს ტი ციო ჯგუ ფი პლი უსი“-ს სა მეთ-
ვალ ყუ რეო საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე და 
პარ ტნი ორი.
და ამ თავ რა თბი ლი სის სა ხელ მწი-
ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და 
ჰუ მა ნი ტა რულ პრო ფე სი ათა ფა კულ-
ტე ტე ბი; სხვა დას ხვა წლებ ში სწავ-
ლობ და კარ ლო სის უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
(პრა ღა) და მაკ რო ბინ სო ნის ბიზ ნეს 
კო ლეჯ ში (ჯორ ჯი ის უნ ივ ერ სი ტე ტი). 
1997 წელს და ამ თავ რა ჯორ ჯთა უნ ის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ენ გა ლი ჩე ვის სა ხე-
ლო ბის ეკ ონ ომ იკ ურ და პო ლი ტი კურ 
სის ტე მა თა ინ სტი ტუ ტი.
ბო ლო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქ ვს 305 ნაშ რო მი 
ეკ ონ ომ იკ ისა და ფი ნან სე ბის კუთხით. 
მო ნა წი ლე ობ და სხვა დას ხვა სა ერ თა-
შო რი სო სა მეც ნი ერი კონ ფე რენ ცი ა სა 
და საგ რან ტო პრო ექ ტ ში, გავ ლი ლი 
აქ ვს სა ერ თა შო რი სო დო ნის ტრე-
ნინ გე ბი და კურ სე ბი, იყო სხვა დას ხვა 
სა მეც ნი ერო საბ ჭო სა და სა რე დაქ-
ციო კო ლე გი  ის წევ რი. 
პრო ფე სი ულ საქ მი ან ობ ას ეწ ევა 1994 
წლი დან, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი თა ნამ დე ბო ბე ბი 
ეკ ავა სს „რუს თა ვის მე ტა ლურ გი ულ 
კომ ბი ნატ ში“, „ვა გონ მშე ნე ბელ თა 
ჰოლ დინ გში“, შპს „სა ქარ თვე ლოს 
სა ინ ვეს ტი ციო ჯგუფ ში“ და სს „თი ბი სი 
ბან კში“. 
1998 წლი დან ეწ ევა აკ ად ემი ურ საქ მი-
ან ობ ას სხვა დას ხვა უმ აღ ლეს სას წავ-
ლებ ელში.

და ვით ას ლა ნიშ ვი ლი
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სოციალური ქსელების როლი 
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კვლე ვა 2011 – 2013 წლე ბის პე რი ოდ-
ში გან ხორ ცი ელ და. პრო ექ ტი „კავ კა სი ის 
შვე იც არ ული აკ ად ემი ური ქსე ლის“ მი ერ 
(Academic Swiss Caucasus Net) და ფი ნან-
სდა, რომ ლის ბე ნე ფი ცი არ ები ივ ანე ჯავ-
ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი და ილი ას სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი იყ ვნენ. „კავ კა სი ის 
შვე იც არ ული აკ ად ემი ური ქსე ლი“ ხუთ-
წლი ანი პროგ რა მაა, რომ ლის მი ზა ნი სამ-
ხრეთ კავ კა სი აში ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და სო ცი-
ალ ური მეც ნი ერ ებ ებ ის გან ვი თა რე ბაა.

აღ ნიშ ნულ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი იყ-
ვნენ: კორ ნე ლი კა კა ჩია – პრო ექ ტის ხელ-
მძღვა ნე ლი, თსუ სო ცი ალ ურ და პო ლი-
ტი კურ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის პო-
ლი ტი კუ რი მეც ნი ერ ებ ის მი მარ თუ ლე ბის 
პრო ფე სო რი. თა მარ პა ტა რაია – ილი ას 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის დოქ ტო-
რან ტი. ახ ალ გაზ რდა ქარ თვე ლი მკვლევ-
რე ბი, ნი ნო ღამ ბა ში ძე, თა მარ იაკ ობ იძე 
და ნი ნო ხე ლაია. 

„წლე ბის მან ძილ ზე, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ტი ული პო ლი ტი კუ რი სის ტე მა ხა სი-
ათ დე ბო და ერ თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის 
დო მი ნი რე ბით, რომ ლის დრო საც მო ქა-
ლა ქე ები, ოპ ოზ იცი ური პარ ტი ები და სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ება გა რი ყუ ლად 
გრძნობ დნენ თავს და პო ლი ტი კურ ცხოვ-
რე ბა ში ჩარ თვის ნაკ ლე ბი შე საძ ლებ ლო-
ბა ჰქონ დათ. წარ მოდ გე ნი ლი ნაშ რო მი 
იკ ვლევს იმ ჰი პო თე ზის მარ თე ბუ ლო ბას, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც შე ფას დე ბა, მის ცა 
თუ არა სა შუ ალ ება ინ ტერ ნე ტის სა კო მუ-
ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ მა პო ლი ტი კურ 
პარ ტი ებს სრულ ყო ფი ლი პლატ ფორ მის 
შექ მნის და 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ-
ჩევ ნებ ზე სა კუ თა რი თა ვის უფ რო ეფ ექ ტი-
ან ად წარ მოდ გი ნის სა შუ ალ ება. კვლე ვის 
ფარ გლებ ში შეს წავ ლი ლი იყო თა ნა მედ-
რო ვე სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის და 
სო ცი ალ ური მე დი ის ქსე ლის გავ ლე ნა სა-
ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის პო-
ლი ტი კა ზე, შე ფას და ის გა რე მო, რომ ლის 
დახ მა რე ბი თაც პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს 
მი ეც ათ შე საძ ლებ ლო ბა უზ რუნ ვე ლე ყოთ 
სა ზო გა დო ებ ის მე ტი ჩარ თუ ლო ბა პო ლი-
ტი კურ პრო ცე სებ ში“. – აცხა დებს პრო ექ ტის 
ხელ მძღვა ნე ლი კორ ნე ლი კა კა ჩია.

რო გორც მეც ნი ერი გან მარ ტავს, 
კვლე ვა წარ მო ად გენს მცდე ლო ბას, აჩ-
ვე ნოს მკითხველს, რომ სო ცი ალ ური 
ქსე ლე ბის და თა ნა მედ რო ვე სა კო მუ ნი-
კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის ინ ტენ სი ურ მა გა-

მო ყე ნე ბამ შე იძ ლე ბა გა დამ წყვე ტი ზე გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნოს სა არ ჩევ ნო პრო ცეს ში 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის წარ მა ტე ბა ზე. 
კვლე ვის შე დე გე ბი ას ევე დაწ ვრი ლე ბით 
აღ წერს ტექ ნო ლო გი ებ სა და პო ლი ტი-
კას შო რის ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბას 
თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ სა ხელ მწი ფო ში, 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის მი ერ სო ცი ალ-
ური ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბის მიმ დი ნა რე 
პრაქ ტი კას და მის გავ ლე ნას სა არ ჩევ ნო 
კამ პა ნი აზე.

კვლე ვის დროს შე ის წავ ლეს სა ქარ-
თვე ლო ში მოქ მე დი 11 ძი რი თა დი პო-
ლი ტი კუ რი პარ ტი ის საქ მი ან ობა და მა თი 
პო ლი ტი კა 2012 წლის სა პა რა ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბამ დე და სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი-
ის ას. კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, ინ-
ტერ ნეტ-ტექ ნო ლო გი ებ ის სა ქარ თვე ლოს 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში ინ ტენ სი ურ ად 
შე მოს ვლის მი უხ ედ ავ ად, სო ცი ალ ური 
ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბა სა არ ჩევ ნო პრო ცე-
სებ ზე ჯერ კი დევ ვერ ახ დენს გა დამ წყვეტ 
გავ ლე ნას და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის-
თვის მა თი უფ რო აქ ტი ურ ად გა მო ყე ნე ბის 
თე მა დე ბა ტე ბის სა გა ნია. 

„სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი პო ლი ტი-
კუ რი პარ ტი ები უპ ირ ატ ეს ობ ას სო ცი ალ-
ური ქსე ლე ბი დან „ფე ის ბუქს“ ან იჭ ებ ენ. 
თუმ ცა, სო ცი ალ ური მე დი ის მო ნი ტო რინ-
გის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი 
მოწ მობს, რომ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ები 
სო ცი ალ ური მე დი ის პო ტენ ცი ალს სრუ-
ლად ვერ იყ ენ ებ ენ. ვერ მო იხ მა რენ სო-
ცი ალ ური ქსე ლე ბის აპ ლი კა ცი ებ ის სრულ 
პა კეტს. პო პუ ლა რუ ლი პარ ტი ებ ის უმ ეტ-
ეს ობა („ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ და „ერ თი ანი 
ნა ცი ონ ალ ური მოძ რა ობა“) სო ცი ალ ური 
მე დი ის მა ხა სი ათ ებ ლებს და პლატ ფორ-
მას სხვა პო ლი ტი კუ რ ფაქ ტო რებ ზე მე ტად 
იყ ენ ებ ენ. მაგ რამ, ზო გა დად, ქარ თუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი ელ იტა სკეპ ტი კუ რად უყ-
ურ ებს სო ცი ალ ური მე დი ის და ქსე ლე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას და მათ პო ტენ ცი ალს უფ-
რო მე ტი მხარ დამ ჭე რის მო სა პო ვებ ლად. 
ზო გი ერ თი პარ ტი ის აზ რით, „ფე ის ბუ ქი“ 
თუ სხვა რო მე ლი მე სო ცი ალ ური ქსე ლი, 
რე სურ სე ბის უაზ რო ხარ ჯვაა და მათ ამ ომ-
რჩევ ლის მო ზიდ ვა ში არ ეხ მა რე ბა. ტე ლე-
ვი ზია და პო ტენ ცი ურ ამ ომ რჩევ ლებ თან 
პირ და პი რი შეხ ვედ რა, მა თი აზ რით, არ-
ჩევ ნებ ში წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად კვლავ 
ყვე ლა ზე ეფ ექ ტი ანი გზაა“. –გან მარ ტავს 
პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი. 

რო გორც კვლე ვამ აჩ ვე ნა, სა ქარ თვე-

რა როლს თამ აშობს, „ფე ის ბუ ქი“, ან სხვა სო ცი ალ ური ქსე ლი სა ქარ თვე ლო ში არ სე-
ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის ცხოვ რე ბა ში? რამ დე ნად გან საზღვრავს ამ კუთხით 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ ის აქ ტი ვო ბა მათ წარ მა ტე ბას? რო მე ლი სო ცი ალ ური ქსე ლია 
პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს შო რის ყვე ლა ზე მე ტად პო პუ ლა რუ ლი? მსგავ სი კითხვე ბის დას-
მა სა ქარ თვე ლო ში, მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით, მხო ლოდ ბო-
ლო წლებ ში და იწყეს. პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბის 
სა მეც ნი ერო გა აზ რე ბის მცდე ლო ბაა კვლე ვა „სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის რო ლი ქარ თულ 
პარ ტი ულ პო ლი ტი კა ში“.

თსუ სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ 
მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის პო ლი-
ტი კუ რი მეც ნი ერ ებ ის მი მარ თუ ლე ბის 
პრო ფე სო რი. ქარ თუ ლი ან ალ იტ იკ ური 
ორ გა ნი ზა ცი ის „პო ლი ტი კის ინ სტი-
ტუ ტის“ ერთ-ერ თი დამ ფუძ ნე ბე ლი 
და დი რექ ტო რი. სხვადას ხვა დროს 
იყო მიწ ვე ული მკვლე ვა რი ჯონ კე ნე-
დის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო მმარ-
თვე ლო ბის სკო ლა ში, ჰარ ვარ დის 
უნ ივ ერ სი ტეტ ში (2009-2010 წწ), ჯონ 
ჰოპ კინ სის უნ ივ ერ სი ტეტ ში (2000 წ) და 
კო ლუმ ბი ის უნ ივ ერ სი ტე ტის ჰა რი მა ნის 
ინ სტი ტუტ ში (2011 წ). გახ ლავთ სა ერ-
თა შო რი სო კვლე ვე ბის ას ოცი აცი ის 
(ISA), სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კურ 
მეც ნი ერ ებ ათა ას ოცი აცი ის გამ გე ობ ის 
და ჯორჯ ვა შინ გტო ნის უნ ივ ერ სი ტეტ-
თან არ სე ბუ ლი ევ რა ზი ის კვლე ვე ბი ის 
პროგ რა მის (PONARS  ევ რა ზია) წევ რი. 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქ ვს მრა ვა ლი სა-
ერ თა შო რი სო პუბ ლი კა ცია და არ ის  
რა მ დე ნი მე სა ერ თა შო რი სო საგ რან ტო 
პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე ლი.  კითხუ-
ლობს სა ლექ ციო კურ სებს: მსოფ ლიო 
პო ლი ტი კა, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ები და 
შე და რე ბი თი პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბი, 
გლო ბა ლი ზა ცია და სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ები და სხვ.

კორ ნე ლი კა კა ჩია
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ლოს პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ები სო ცი ალ ურ 
ქსე ლებს ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რცე ლებ-
ლად იყ ენ ებ ენ და არა პო ტენ ცი ურ ამ ომ-
რჩე ველ თან დი ალ ოგ ის ან დის კუ სი ის-
თვის. გა ირ კვა, რომ სო ცი ალ ურ მე დია- 
პლატ ფორ მა ში და სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში 
ინ ტენ სი ურ მა ჩარ თუ ლო ბამ პარ ტი ებ ის 
პო ლი ტი კუ რი შე დე გე ბი ბო ლომ დე ვერ 
გან საზღვრა, თუმ ცა, ამ ავე დროს, გა მარ-
ჯვე ბულ მა პარ ტი ებ მა „ფე ის ბუ ქით“ აქ ტი-
ური კამ პა ნია აწ არ მო ეს. 

„2012 წლის ოქ ტომ ბრის სა პარ ლა მენ-
ტო არ ჩევ ნე ბის წინ ცი ხის სკან და ლის გავ-
ლე ნის შეს წავ ლამ აჩ ვე ნა, თუ რო გო რი 
ეფ ექ ტი შე იძ ლე ბა იქ ონი ოს სო ცი ალ ურ მა 
მე დი ამ და სო ცი ალ ურ მა ქსე ლებ მა წი ნა-
სა არ ჩევ ნოდ სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა ზე. 2012 წლის 18 სექ ტემ ბერს 
ერ ოვ ნუ ლი ტე ლე ვი ზი ით სა ქარ თვე ლოს 
ცი ხე ებ ში წა მე ბის ვი დეოების გავ რცე-
ლე ბა ეფ ექ ტი ანი შე ტე ვა იყო მმარ თველ 
ძა ლა ზე. თუმ ცა, მო ლო დი ნის სა წი ნა აღ-
მდე გოდ, სო ცი ალ ურ მე დი აში აქ ტი ური 
მმარ თვე ლი პარ ტია და ოფ იცი ალ ური 
პი რე ბი სრუ ლი ად მო უმ ზა დებ ლე ბი შეხ-
ვდნენ ახ ალ გა რე მო ებ ებს. სკან და ლის 
ძი რი თა დი მი ზა ნი, მმარ თვე ლი ძა ლა, 
„ფე ის ბუ ქი დან“ 19–26 სექ ტემ ბრის პე რი-
ოდ ში სრუ ლი ად გაქ რა და სო ცი ალ ური 
ქსე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მხარ დამ ჭე-
რებ თან კონ ტაქ ტის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად 
არ გა მო უყ ენ ებია. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 
სო ცი ალ ურ ქსე ლებს სკან და ლის გაღ ვი-
ვე ბა ში გა დამ წყვე ტი რო ლი არ უთ ამ აშია, 
არ სე ბობ და სხვა მი ზე ზე ბი, რა მაც გა ნა პი-

რო ბა არ ჩევ ნე ბის სა ბო ლოო შე დე გი: პა-
ტი მარ თა უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვა აქ ტი ურ ად 
გა ნი ხი ლე ბო და სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში და 
ტრა დი ცი ულ მე დი აში, რაც გა დამ წყვე ტი 
აღ მოჩ ნდა არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი სათ ვის“. 
– ას ეთი დას კვნა გა აკ ეთ ეს მკვლევ რებ მა. 

კვლე ვის შე დე გე ბი და მას ზე დაყ-
რდნო ბით მომ ზა დე ბუ ლი პუბ ლი კა ცი ები 
და ურ იგ დათ ძი რი თად პო ლი ტი კურ მო-
თა მა შე ებს, რომ ლე ბის თვი საც ეს მა სა ლა 
სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის საქ მი ან ობ ის, გან სა კუთ რე ბით კი წი-
ნა საარ ჩევ ნო სტრა ტე გი ებ ის და გეგ მვის 
მხრივ იქ ნე ბა სა ინ ტე რე სო. კვლე ვის შე-
დე გებს გა ეც ნენ ას ევე სა ქარ თვე ლო ში 
არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კუ რი 
ფონ დე ბი: ერ ოვ ნულ-დე მოკ რა ტი ული ინ-
სტი ტუ ტი, სა ერ თა შო რი სო რეს პუბ ლი კუ რი 
ინ სტი ტუ ტი, ნი დერ ლან დე ბის „მულ ტი პარ-
ტი ული დე მოკ რა ტი ის“ ინ სტი ტუ ტი, ფრიდ-
რიხ ებ ერ ტის და კონ რად ად ენაუერის 
ფონ დე ბი. კვლე ვის შე დე გე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, ეს ფონ დე ბი ქარ თუ ლი პო ლი ტი-
კუ რი პარ ტი ებ ის ახ ალი სო ცი ალ ური და 
პო ლი ტი კუ რი ტექ ნო ლო გი ებ ის ათ ვი სე-
ბის კუთხით დახ მა რე ბას ცდი ლო ბენ. 

სო ცი ალ ური მე დი ის შე სა ხებ აკ ად ემი-
ურ დის კურ სზე გავ ლე ნას ახ დენს მკვლევ-
რე ბის მო საზ რე ბე ბი, რო მელ თა უმ რავ-
ლე სო ბა ეყ რდნო ბა და სავ ლეთ ევ რო პის 
ქვეყ ნე ბის და აშშ-ის გა მოც დი ლე ბას. მა-
თი თქმით, სა ქარ თვე ლო ში, ტექ ნო ლო-
გი ებ ის გან ვი თა რე ბის დო ნე ჯერ კი დევ 
შორ საა და სავ ლე თის დე მოკ რა ტი ული 
ქვეყ ნე ბის გან. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ინ ტერ-

ნე ტის და სო ცი ალ ური მე დი ის მოხ მა რე-
ბის ფარ თო მას შტა ბი ანი ზრდის გა მო ზე-
მოთ აღ ნიშ ნულ ძი რი თად ტენ დენ ცი ებს 
შე იძ ლე ბა მი მარ თე ბა ჰქონ დეს სა ქარ-
თვე ლო ში გან ვი თა რე ბულ პრო ცე სებ თან. 

კვლე ვე ბის შე დე გე ბის პრე ზენ ტა-
ცია მოხ და კონ ფე რენ ცი ებ ზე: 2nd Annual 
ASCN Conference“ Political Transformation 
and Social Change in the South Caucasus“. 
Panel: Civil Society, Social Capital AND 
Social Networks. Yerevan, Armenia, 29- 30 
June 2012. Social Media And Democratization 
In Post-Soviet Nations Workshop. Panel 4: 
Pluralism and Dissent in Old and New Media. 
George Washington University. USA 25 
September 2013.

ნაშ რო მის შე სა ხებ პუბ ლი კა ცია გა-
მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ჟურ ნალ ში: the Journal 
of Post-Soviet Democratization, Vol. 22, No. 
2, Spring 2014. K. Kakachia, T. Pataraia, 
M. Cecire, Networked Apathy: Georgian 
Party Politics and the Role of Social Media, 
Demokratizatsiya, ას ევე გა მო იცა ორ ენ ოვ-
ან (ინ გლი სურ-ქარ თულ) წიგ ნად: კ. კა კა-
ჩია, თ. პა ტა რაია, „სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის 
რო ლი ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ებ-
ის სის ტე მა ში“, 2013, თბი ლი სი. 

კვლე ვის შე სა ხებ გა მოხ მა ურ ება მი სი 
დას რუ ლე ბი დან მოკ ლე ხან ში სენტ გა-
ლე ნის და ლო ზა ნის უნ ივ ერ სი ტე ტი დან 
მსგავს სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე უცხო ელი 
მკვლევ რე ბის გან იყო, რამ დე ნი მე მათ გა-
ნი ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ებ ის ნა მუ შევ რით 
სა კუ თა რი აკ ად ემი ური კვლე ვე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე და ინ ტე რეს და. 
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მამაკაცები და გენდერული 
ურთიერთობები საქართველოში

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ დღეს ბევ რს 
სა უბ რო ბენ გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა ზე, 
სა ქარ თვე ლო ში ჯერ კი დევ მყა რად არ-
ის და ყო ფი ლი ქა ლუ რი და მა მა კა ცუ რი 
საქ მე ები და ამ გა და ნა წი ლე ბით კა ცე ბის 
86% და ქა ლე ბის 72% კმა ყო ფი ლია. – ას-
ეთია „სო ცი ალ ური კვლე ვი სა და ან ალ იზ-
ის ინ სტი ტუ ტის“ კვლე ვის – „მა მა კა ცე ბი და 
გენ დე რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი სა ქარ თვე-
ლო ში“ შე დე გე ბი, რო მე ლიც გა ერ ოს მო-
სახ ლე ობ ის ფონ დის (UNFPA) დაკ ვე თით 
2013 წელს გან ხორ ცი ელ და. 

რო გორც პრო ექ ტის აკ ად ემი ური 
ხელ მძღვა ნე ლი, თსუ სო ცი ალ ურ და პო-
ლი ტი კურ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის 
სრუ ლი პრო ფე სო რი იაგო კაჭ კა ჭიშ ვი ლი 
აღ ნიშ ნავს, კვლე ვის მი ზა ნი იყო გენ დე რუ-
ლი თა ნას წო რო ბის მი მართ მა მა კაც თა და 
ქალ თა და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის გა მოვ ლე ნა; 
მა თი გა მოც დი ლე ბის/ჩარ თუ ლო ბის აღ წე-
რა სა ოჯ ახო საქ მე ებ ში და ის ეთ სო ცი ალ-
ურ პრაქ ტი კებ ში, რომ ლე ბიც მე უღ ლეს თან/
პარ ტნი ორ თან თა ნაცხოვ რე ბას და გა მოც-
დი ლე ბის გა ზი არ ებ ას მო ითხოვს. 

კვლე ვა მო იც ავს რა ოდ ენ ობ რივ და 
თვი სებ რივ კომ პო ნენ ტებს. თვი სებ რი ვი 
კომ პო ნენ ტი გან ხორ ცი ელ და ფო კუს-
ჯგუ ფის მე თო დის გა მო ყე ნე ბით და მი სი 
ფუნ ქცია იყო გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის ემ პი რი ული მაჩ ვე ნებ ლე ბის (ინ დი კა-
ტო რე ბის) გა მოვ ლე ნა. რა ოდ ენ ობ რი ვი 
კვლე ვის გე ნე რა ლურ ერ თობ ლი ობ ას 
შე ად გენს სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობა 
(18 წლის და მე ტი). შერ ჩე ვის მო ცუ ლო-
ბაა 2408 რეს პონ დენ ტი. რეს პონ დენ ტე ბი 
გა მო იკ ითხა პი რის პირ ინ ტერ ვი უსა და 
ან კე ტი რე ბის (კითხვა რის მგრძნო ბი არე 
ნა წი ლის შევ სე ბის მიზ ნით) მე თო დე ბით. 
გა მო კითხვა ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლოს 11 
რე გი ონ ში. 

კა ცე ბის ჩარ თუ ლო ბა
სა ოჯ ახო საქ მე ებ ში 

რო გორც გა მო კითხუ ლი რეს პონ-
დენ ტე ბის გან გა ირ კვა, სა ოჯ ახო საქ მე-
ებ ის გა ნა წი ლე ბი სას „ქა ლურ“ საქ მე ებ ად 
ცხად დე ბა ტან საც მლის გა რეცხვა, სახ-
ლის და ლა გე ბა, აბ აზ ან ის/სა პირ ფა რე შოს 
და სუფ თა ვე ბა, საჭ მლის მომ ზა დე ბა და 
ბავ შვე ბის მოვ ლა. „კა ცურ“ საქ მედ, ტრა-
დი ცი ულ ად, სა ოჯ ახო ნივ თე ბის შე კე თე ბა 
მი იჩ ნე ვა. 

კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ სა ოჯ ახო 
საქ მე ებ ის გა და ნა წი ლე ბის აღ წე რი ლი 
მო დე ლი ად ამი ან თა მი ერ მო ზარ დო-
ბის პე რი ოდ ში დას წავ ლილ ქცე ვას ეფ-
უძ ნე ბა. „ქა ლურ საქ მეებს“ მო ზარ დო-
ბი სას გო გო ნა თა დიდ უმ რავ ლე სო ბას 
(85-92%-ს) ას წავ ლი ან. აქ ტი ვო ბე ბი, რო-
მელ თა დას წავ ლაც ბი ჭე ბის თვი საა წა-
ხა ლი სე ბუ ლი, შემ დე გია: პი რა დი ჰი გი-
ენ ის დაც ვა, სა სოფ ლო-სა მე ურ ნეო საქ-
მე ები, ეზ ოს და სუფ თა ვე ბა და უმ ცროს 
და-ძმა ზე ზრუნ ვა.

სა ოჯ ახო საქ მე ებ ში კა ცე ბის ჩარ თუ-
ლო ბის ამ ჟა მინ დე ლი (რე ალ ური) პრაქ-
ტი კე ბი თან ხვედ რა შია რეს პონ დენ ტთა 
და მო კი დე ბუ ლე ბებ თან და მო ლო დი-
ნებ თან. ეს პრაქ ტი კე ბი შე ფა სე ბუ ლია 
და ოჯ ახ ებ ულ/პარ ტნი ორ თან მცხოვ რე ბი 
რეს პონ დენ ტე ბის მო ნათხრო ბის სა ფუძ-
ველ ზე. ამ ას თან, ას ეთი შე ფა სე ბის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტია ქა ლე ბი სა და კა ცე-
ბის მო ნათხრო ბე ბის შე და რე ბა.

კა ცე ბი ყვე ლა ზე მე ტად არი ან ჩარ-
თულ ნი შემ დეგ საქ მე ებ ში: სა ოჯ ახო 
ნივ თე ბის შე კე თე ბა (ამ აზე მი უთ ით ებს 
კა ცე ბის 90%, ხო ლო ქა ლე ბის 84%), გა-
და სა ხა დე ბის გა დახ და (ამ აზე მი უთ ით ებს 

კა ცე ბის 84%, ხო ლო ქა ლე ბის 76%) და 
საჭ მლის ყიდ ვა (კა ცე ბის 30% და ქა ლე-
ბის 19%). რეს პონ დენ ტთა შე ფა სე ბით, 
კა ცე ბი გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბად მო ნა წი-
ლე ობ ენ სახ ლის და ლა გე ბა სა (ამ აზე მი-
უთ ით ებს კა ცე ბის 20% და ქა ლე ბის 11%) 
და საჭ მლის მომ ზა დე ბა ში (კა ცე ბის 30% 
და ქა ლე ბის19%), ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად კი 
– სა აბ აზ ან ოსა და სა პირ ფა რე შოს და სუფ-
თა ვე ბა ში (ამ ჩარ თუ ლო ბა ზე მი უთ ით ებს 
კა ცე ბის 18% და ქა ლე ბის 11%). 

რო გორც კვლე ვი სას გა მო იკ ვე თა, კა-
ცე ბის 86% და ქა ლე ბის 72% კმა ყო ფი ლია 
სა ოჯ ახო საქ მე ებ ის გა და ნა წი ლე ბის არ-
სე ბუ ლი მო დე ლით. 

კა ცე ბის ჩარ თუ ლო ბა
ბავ შვის აღ ზრდის

პრო ცეს ში

რეს პო ნდენ ტთა გა მო კითხვი სას გა-
ირ კვა, რომ ბავ შვე ბის აღ ზრდის პრო ცეს-
ში ქა ლე ბი და მა მა კა ცე ბი კო ლექ ტი ურ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას არ იღ ებ ენ, სა ოჯ ახო 
საქ მე ები იმ თა ვით ვე ქა ლის პა სუ ხის მგებ-
ლო ბად მი იჩ ნე ვა. 

შემ თხვე ვა თა მნიშ ვნე ლო ვან წილ-
ში (მერ ყე ობს 30%-დან 42%-მდე), მა მე ბი 
0-იდ ან 6 წლის ჩათ ვლით ბავ შვებს არ ას-
დროს უმ ზა დე ბენ საჭ მელს, არ უც ვლი ან 
სა ფე ნებს, აბ ან ავ ებ ენ. ბავ შვის მოვ ლის 
კონ ტექ სტში მა მე ბი უფ რო მე ტად ის ეთ 
საქ მე ებს ას რუ ლე ბენ, რომ ლე ბიც აბ აზ-
ან ას და სამ ზა რე ულ ოს არ უკ ავ შირ დე ბა 
ან სახ ლი დან გას ვლას მო ითხოვს. ას ეთი 
საქ მე ებია: ბავ შვთან თა მა ში ან სა უბ არი, 
ბავ შვის გა სარ თო ბად წაყ ვა ნა, ბავ შვე ბის-
თვის წიგ ნე ბის წა კითხვა. თუმ ცა, უნ და აღ-

სო ცი ოლ ოგი ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი-
ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის სრუ ლი პრო ფე სო-
რი, სო ცი ოლ ოგი ისა და სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის დე პარ ტა მენ ტის დი რექ ტო რი. უძ ღვე ბა სა ლექ ციო 
კურ სებს მო დერ ნულ და პოს ტმო დერ ნუ ლ სო ცი ალ ურ თე ორი ებ სა და, აგ რეთ ვე, სო ცი ალ ური 
კვლე ვის მე თო დებ ში. იაგო კაჭ კა ჭიშ ვილს გან ხორ ცი ელ ებ ული აქ ვს კვლე ვი თი პრო ექ ტე ბი, რომ-
ლე ბიც უკ ავ შირ დე ბა გა ნათ ლე ბას, პო ლი ტი კას, ეთ ნი კუ რო ბას, სო ცი ალ ურ დაც ვას და ინ კლუ ზი ას, 
აივ-შიდ სის, უს აფ რთხო სექ სი სა და რეპ რო დუქ ცი ული ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მებს, რე ლი გი ურ-
ობ ას და სხვ. 2000 წლი დან იყო 50-ზე მეტი კვლე ვითი და სას წავ ლო პრო ექ ტის ხელმძღვანელი 
და მონაწილე. 2005 წლი დან აქ ტი ურ ად არ ის ჩარ თუ ლი თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში 
სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის გა ნათ ლე ბის და ნერ გვა სა და სო ცი ალ ური მუ შა ობ ის პროგ რა მის ად მი ნის-
ტრი რე ბა ში. ი. კაჭ კა ჭიშ ვი ლი არ ის არ ას ამ თავ რო ბო კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ის – „სო ცი ალ ური 
კვლე ვი სა და ან ალ იზ ის ინ სტი ტუ ტი“ – ხელ მძღვა ნე ლი; სა ერ თა შო რი სო რე ცენ ზი რე ბა დი ჟურ ნა-
ლის – „სო ცი ალ ური პო ლი ტი კა და სო ცი ალ ური მუ შა ობა გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში“ („Social Policy 
and Social Work in Transition“) – თა ნა რე დაქ ტო რი. ავ ტო რი და თა ნა ავ ტო რია 6 წიგ ნის და 40-ზე 
მე ტი სა მეც ნი ერო სტა ტი ის, რომ ლე ბიც და ბეჭ დი ლია ქარ თულ, ინ გლი სურ და რუ სულ ენ ებ ზე.

იაგო კაჭ კა ჭიშ ვი ლი

სო ცი ალ ური კვლე ვი სა და ან ალ იზ ის ინ სტი ტუ ტი
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ინ იშ ნოს, რომ თა მა შის/სა უბ რის გარ და, 
ბავ შვის მოვ ლის აღ ნიშ ნულ აქ ტი ვო ბებს 
მა მე ბი თვე ში რამ დენ ჯერ მე ას რუ ლე ბენ 
და არა ყო ველ დღი ურ ად. იმ მა მა კაც თა 
ხვედ რი თი წი ლი, რომ ლე ბიც 0-იდ ან 6 
წლის ჩათ ვლით ბავ შვის თვის ყო ველ-
დღი ურ ად ამ ზა დე ბენ საჭ მელს, უც ვლი ან 
ტან საც მელს/სა ფე ნებს, აბ ან ავ ებ ენ, მიჰ-
ყავთ ბაღ ში/სკო ლა ში, მიჰ ყავთ გა სარ-
თო ბად და უკ ითხა ვენ წიგ ნებს, 18%-ს არ 
აღ ემ ატ ება.

7-დან 12 წლის ჩათ ვლით ბავ შვის 
მოვ ლის პრაქ ტი კებ ში ჩარ თუ ლო ბის შემ-
თხვე ვა ში, ბავ შვთან თა მაშს სა უბ არი ან-
აც ვლებს. ეს უკ ან ას კნე ლი ერ თა დერ თი 
აქ ტი ვო ბაა, რო მელ შიც მა მე ბის უმ რავ-
ლე სო ბა, 81% ყო ველ დღი ურ ად ერ თვე-
ბა. 7-დან 12 წლის ჩათ ვლით ბავ შვზე 
ზრუნ ვის პრო ცეს ში ის ეთ აქ ტი ვო ბებ ში, 
რო გო რე ბი ცაა ბავ შვის თვის საჭ მლის 
მომ ზა დე ბა, ტან საც მლის გა რეცხვა და 
წიგ ნე ბის წა კითხვა, მა მა კაც თა ყო ველ-
დღი ური ჩარ თუ ლო ბა მცირ დე ბა და 7%-ს 
არ აღ ემ ატ ება. 34%-ს არ აღ ემ ატ ება იმ 
მა მე ბის ხვედ რი თი წი ლი, რომ ლე ბიც 
7-იდ ან 12 წლის ჩათ ვლით ბავ შვს კვი-
რა ში ერ თხელ ან თვე ში რამ დენ ჯერ მე 
ეთ ამ აშ ები ან, მიჰ ყავთ სკო ლა ში, ეხ მა რე-
ბი ან სა ში ნაო და ვა ლე ბის მომ ზა დე ბა ში, 
უმ ზა დე ბენ საჭ მელს, ურ ეცხა ვენ ტან საც-
მელს და ესა უბ რე ბი ან ბავ შვის მას წავ-
ლე ბელს.

13-იდ ან 18 წლის ჩათ ვლით მო ზარ დის 
აღ ზრდის პრო ცეს ში მა მე ბის ჩარ თუ ლო ბა, 
წი ნა ას აკ ობ რივ კა ტე გო რებ თან შე და რე-
ბით, კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბია: ამ ას აკ ობ რი-
ვი ჯგუ ფის მო ზარ დის თვის სა კითხა ვი ლი-
ტე რა ტუ რის შერ ჩე ვა ში, მას წავ ლე ბელ თან 
სა უბ არ ში, სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში სა ში-
ნაო და ვა ლე ბის მომ ზა დე ბა ში, დახ მა რე-
ბა სა და ტან საც მლის გა რეცხვა ში ყო ველ-
დღი ურ ად ჩარ თულ მა მა კაც თა ხვედ რი თი 
წი ლი 5%-ს არ აღ ემ ატ ება.

გენ დე რუ ლი
თა ნას წო რო ბის მი მართ 

და მო კი დე ბუ ლე ბა

რო გორც კვლე ვა აჩ ვე ნებს, სა ზო გა-
დო ებ აში სო ცი ალ ური რო ლე ბის გა ნა წი-
ლე ბა მკვეთ რად მარ კი რე ბუ ლია გენ დე-
რის ნიშ ნით, რაც ინ დი ვი დებს სპე ცი ფი-
კურ მო ვა ლე ობ ებ სა და პა სუ ხის მგებ ლო-
ბებს აკ ის რებს. კერ ძოდ, რეს პონ დენ ტთა 
უმ რავ ლე სო ბის თვის მი სა ღე ბია სხვა და-ს-
ხვა სა ხის გენ დე რუ ლი რო ლე ბის არ სე ბო-
ბა, რო გო რი ცაა: 

• ქა ლის მთა ვარ მო ვა ლე ობ ად ოჯ ახ ზე 
ზრუნ ვის მიჩ ნე ვა;

• ბავ შვე ბის მოვ ლის (სა ფე ნე ბის გა მოც-

ვლა, და ბა ნა და გა მოკ ვე ბა) დე დე ბის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბად მიჩ ნე ვა;

• სახ ლში გა დამ წყვე ტი სიტყვის კა ცის-
თვის მი კუთ ვნე ბა;

• ქა ლის თვის სიტყვი ერი შე ურ აცხყო-
ფის თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა, ოჯ ახ ის 
შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით  და ა.შ.

დე ბუ ლე ბას, რომ ქა ლის მთა ვა რი 
მო ვა ლე ობა ოჯ ახ ზე ზრუნ ვაა, რეს პონ-
დენ ტთა 89% ეთ ან ხმე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია, რომ ამ დე ბუ ლე ბას თა ნაბ რად იზი-
არ ებ ენ რო გორც კა ცე ბი, ას ევე ქა ლე ბი. 
მო საზ რე ბას: „ბავ შვე ბის თვის სა ფე ნე ბის 
გა მოც ვლა, მა თი და ბა ნა და გა მოკ ვე ბა 
ძი რი თა დად დე დე ბის პა სუ ხის მგებ ლო-
ბაა„, გა მო კითხულ თა 77% იზი არ ებს. 78% 
ეთ ან ხმე ბა, რომ „სახ ლში გა დამ წყვე ტი 
სიტყვა კაცს ეკ უთ ვნის„; ქა ლე ბის ჯგუფ ში 
აღ ნიშ ნულ მო საზ რე ბას უფ რო ნაკ ლე ბი 
ად ამი ანი 70% იზი არ ებს, ვიდ რე მა მა კა ცე-
ბის შემ თხვე ვა ში 88%.

70% მი იჩ ნევს, რომ ქა ლე ბი არი ან 
პა სუ ხის მგე ბელ ნი თა ვი და იც ვან არ ას-
ას ურ ვე ლი ორ სუ ლო ბის გან. აღ ნიშ ნულ 
მო საზ რე ბას კა ცე ბის 69% და ქა ლე ბის 
71% იზი არ ებს. 76% მი იჩ ნევს, რომ კაც მა 
და ქალ მა ერ თად უნ და გა დაწყვი ტონ, 
რა სა ხის კონ ტრა ცეპ ტივს (ჩა სახ ვის სა-
წი ნა აღ მდე გო სა შუ ალ ებ ას) გა მო იყ ენ ებ-

როგორც გამოკითხული რესპონდენტებისგან გაირკვა, საოჯახო საქმეების განაწილებისას „ქალურ“ საქმეებად ცხადდება 

ტანსაცმლის გარეცხვა, სახლის დალაგება, აბაზანის/საპირფარეშოს დასუფთავება, საჭმლის მომზადება და ბავშვების მოვლა. 

„კაცურ“ საქმედ, ტრადიციულად, საოჯახო ნივთების შეკეთება მიიჩნევა. 

კაცები ყველაზე მეტად არიან ჩართულნი შემდეგ საქმეებში: საოჯახო ნივთების შეკეთება (ამაზე მიუთითებს კაცების 90%, 

ხოლო ქალების 84%), გადასახადების გადახდა (ამაზე მიუთითებს კაცების 84%, ხოლო ქალების 76%) და საჭმლის ყიდვა (კაცების 

30% და ქალების 19%). რესპონდენტთა შეფასებით, კაცები გაცილებით ნაკლებად მონაწილეობენ სახლის დალაგებასა (ამაზე 

მიუთითებს კაცების 20% და ქალების 11%) და საჭმლის მომზადებაში (კაცების 30% და ქალების19%), ყველაზე ნაკლებად კი – 

სააბაზანოსა და საპირფარეშოს დასუფთავებაში (ამ ჩართულობაზე მიუთითებს კაცების 18% და ქალების 11%).
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ენ; კა ცებს შო რის აღ ნიშ ნულ მო საზ რე ბას 
74%, ხო ლო ქა ლებს შო რის – 77% იზი არ-
ებს. 28% აცხა დებს (კა ცე ბი: 30%; ქა ლე ბი: 
27%), რომ მათ თვის მი უღ ებ ელი იქ ნე ბა, 
თუ ცო ლი/ქმა რი მოს თხოვს პრე ზერ ვა ტი-
ვის გა მო ყე ნე ბას. 

რეს პონ დენ ტთა 56%-ის მო საზ რე ბით 
(კა ცე ბი: 64%; ქა ლე ბი: 49%), კა ცის თვის 
ქალ თან ინ ტი მუ რი ურ თი ერ თო ბის დროს 
ერ ექ ცი ის არ ქო ნა სა მარ ცხვი ნოა. 56% მი-
იჩ ნევს, რომ კა ცებს უფ რო მე ტად სჭირ დე-
ბათ სექ სი, ვიდ რე ქა ლებს; აღ ნიშ ნულ მო-
საზ რე ბას კა ცე ბის 57% და ქა ლე ბის 55% 
იზი არ ებს.

პატ რი არ ქა ლუ რი სტე რე ოტ იპ ები 
ძლი ერია სექ სუ ალ ური რო ლე ბის გა-
ნა წი ლე ბის თვალ საზ რი სი თაც: ჰო მო-
სექ სუ ალ ური/ლეს ბო სუ რი კავ ში რე ბის 
მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა მკვეთ რად 
ნე გა ტი ურია; ას ეთ ივეა ჰო მო სექ სუ ალ თა/
ლეს ბო სელ თა სო ცი ალ ურ რეპ რე ზენ-
ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ატ იტ უდ ები. 
რეს პონ დენ ტთა 73% აცხა დებს, რომ ჰო-
მო სექ სუ ალი კა ცის/ლეს ბო სე ლი ქა ლის 
გვერ დით ყოფ ნა მათ თვის არ აკ ომ ფორ-
ტუ ლია. მხო ლოდ 8.3% მი იჩ ნევს, რომ ჰო-
მო სექ სუ ალ ობა ნორ მა ლუ რია; მხო ლოდ 
14.8% ეთ ან ხმე ბა, რომ ჰო მო სექ სუ ალ 
კა ცებს/ქა ლებს ბავ შვებ თან მუ შა ობ ის უფ-
ლე ბა უნ და ჰქონ დეთ; იმ რეს პონ დენ ტთა 
წი ლი, რომ ლე ბიც ეთ ან ხმე ბი ან, რომ ჰო-
მო სექ სუ ალ კა ცებს/ქა ლებს ბავ შვის აყ ვა-
ნის უფ ლე ბა უნ და ჰქონ დეთ, 11.7%-ს არ 
აღ ემ ატ ება; მხო ლოდ 8% ეთ ან ხმე ბა, რომ 
ჰო მო სექ სუ ალ წყვი ლებს ქორ წი ნე ბის 
უფ ლე ბა უნ და ჰქონ დეთ; 72% აცხა დებს, 
რომ შერ ცხვე ბა, თუ კი ეყ ოლ ება ჰო მო სექ-
სუ ალი შვი ლი.

სექ სუ ალ ური ცხოვ რე ბის 
გა მოც დი ლე ბა

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის 83%-ს, 
სა ნამ 18 წლის გახ დე ბოდ ნენ, უს აფ რთხო 
სქე სობ რი ვი ცხოვ რე ბის წე სე ბის შე სა ხებ 
მშობ ლე ბი არ ესა უბ რე ბოდ ნენ. სექ სის 
თე მა ზე სა უბ არი ტა ბუ ირ ებ ულია რო გორც 
ბი ჭებ თან, ისე გო გო ნებ თან. ქალების 85% 
და მამაკაცების 81%-ს, სა ნამ 18 წლის 
გახ დე ბოდ ნენ, მშობ ლებ თან უს აფ რთხო 
სქე სობ რივ ცხოვ რე ბა ზე არ უსა უბ რი ათ. 
კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ ბო ლო 50 წლის 
გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო ში უს აფ-
რთხო სქე სობ რი ვი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ 
მო ზარ დე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო-
დე ბის პრაქ ტი კა თან და თა ნო ბით იც ვლე-
ბო და: 65 და მე ტი წლის ას აკ ობ რი ვი კა-
ტე გო რი ის კა ცე ბის 91% და ქა ლე ბის 90% 
აცხა დებს, რომ მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში 
სქე სობ რი ვი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ მშობ ლე-
ბი ინ ფორ მა ცი ას არ აწ ვდიდ ნენ; ხო ლო 
18-24 წლის ბი ჭე ბის 67% და გო გო ნე ბის 
82% ამ ბობს, რომ უს აფ რთხო სქე სობ რი ვი 
ცხოვ რე ბის წე სე ბის შე სა ხებ მშობ ლე ბი არ 

ესა უბ რე ბოდ ნენ. ამ რი გად, გარ კვე ული 
პროგ რე სი მშობ ლე ბის მხრი დან სექ სუ-
ალ ური ცხოვ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბის თვალ საზ რი სით სა ხე ზეა, თუმ-
ცა, ეს მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი პროგ რე სი 
არ არ ის. 

კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ სქე სობ რივ 
ცხოვ რე ბა ზე „მო ნო პო ლი ას“, ტრა დი ცი-
ულ ად, მა მა კა ცე ბი ფლო ბენ. ეს ეხ ება 
რო გორც სქე სობ რი ვი ცხოვ რე ბის დაწყე-
ბას, ისე სქე სობ რი ვი ცხოვ რე ბის თა ვი-
სუფ ლე ბას. 18 წლამ დე სქე სობ რი ვი კავ-
ში რის გა მოც დი ლე ბა კა ცე ბის 69%-ს და 
ქა ლე ბის 16%-ს აქ ვს. შემ თხვე ვი თი სექ სუ-
ალ ური კავ ში რე ბის გან გა ცი ლე ბით შორს 
დგა ნან ქა ლე ბი (95% აცხა დებს, რომ არ 
ჰყო ლია სპონ ტა ნუ რი პარ ტნი ორი), ვიდ-
რე მა მა კა ცე ბი (49% უარ ყოფს შემ თხვე-
ვი თი სექ სუ ალ ური კავ ში რე ბის ქო ნას). 
და ოჯ ახ ებ ული კა ცე ბის 51% და ქა ლე ბის 
44% მი უთ ით ებს, რომ მე უღ ლეს თან/პარ-
ტნი ორ თან სექ სუ ალ ური ურ თი ერ თო ბა 
მათ თვის სრუ ლი ად და მაკ მა ყო ფი ლე ბე-
ლია.

სრუ ლი ად დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლია ჰო-
მო სექ სუ ალ ური/ლეს ბო სუ რი კავ ში რე ბი: 
99.5% აცხა დებს, რომ სა კუ თა რი სქე სის 
წარ მო მად გე ნელ თან სექ სი არ ას დროს 
ჰქო ნია.

„მა მა კა ცე ბი და გენ დე რუ ლი ურ თი ერ-
თო ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში“ კვლე ვი სას გა-
მოვ ლინ და, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა ოჯ-
ახო საქ მე ებ ში არ ათ ან აბ არი გენ დე რუ ლი 
მო ნა წი ლე ობა სო ცი ალ ურ-კულ ტუ რუ ლი 
სტან დარ ტია და ად აპ ტა ცი ურ ობ ის მა ღა-
ლი ხა რის ხით გა მო ირ ჩე ვა“, – აღ ნიშ ნავს 
კვლე ვის ხელ მძღვა ნე ლი იაგო კაჭ კა ჭიშ-
ვი ლი.

* * *
კვლე ვის შე დე გე ბი და იბ ეჭ და ცალ კე 

ბრო შუ რის სა ხით, გა ერ ოს მო სახ ლე ობ ის 
ფონ დის (UNFPA) მი ერ. ამ ტი პის კვლე ვა 
მა ნამ დე არ ჩა ტა რე ბუ ლა, ეს პირ ვე ლი 
პრე ცე დენ ტია.

კვლე ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რამ დე-
ნა დაც აჩ ვე ნებს სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა-
დო ებ ის პატ რი არ ქა ლუ რი მო დე ლის და 
რო ლე ბის გა და ნა წი ლე ბის ტრა დი ცი ული 
სქე მის არ სე ბო ბას, რაც წი ნა აღ მდე გო ბა-
შია სა ქარ თვე ლოს გან ზრახ ვას თან, იყ ოს 
ევ რო პუ ლი კულ ტუ რუ ლი და სო ცი ალ ური 
სივ რცის ორ გა ნუ ლი ნა წი ლი. ამ ას თან, 
პატ რი არ ქა ლუ რი მო დე ლი არ ის ოჯ ახ-
ური ძა ლა დო ბის გახ ში რე ბუ ლი შემ თხვე-
ვე ბის ძი რი თა დი წყა რო, გან სა კუთ რე ბით 
იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ოჯ ახ ის წევ რი 
(რო გორც წე სი, ქა ლი) პრო ტეს ტს გა მო ხა-
ტავს ამ მო დე ლის წი ნა აღ მდეგ. შე სა ბა მი-
სად, კვლე ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ თვალ-
საზ რი სით, რომ და იგ ეგ მოს სო ცი ალ ური 
პო ლი ტი კა სო ცი ალ ური უთ ან ას წო რო ბის 
და გენ დე რუ ლი სტე რე ოტ იპ ებ ის დაძ ლე-
ვის თვალ საზ რი სით.
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გლობალური გენდერული განსხვავების ინდექსი 2014
მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ეს ინდექსი აფასებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ჩართულობა 
ეკონომიკაში, განათლების ხელმისაწვდომობა, ჯანმრთელობა, სიცოცხლის უსაფრთხოება და 
პოლიტიკაში ჩართულობა. საქართველო 85-ე ადგილზეა მსოფლიოს 142 ქვეყნის რეიტინგში

გლობალური გენდერული 
განსხვავება

უმცირესი მაღალი
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თსუ გენდერის კვლევების ინსტიტუტი
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი-

ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის გენ-
დე რის კვლე ვე ბის ინ სტი ტუ ტი 2012 წელს 
და ფუძ ნდა, რო გორც უნ ივ ერ სი ტე ტის 
დამ ხმა რე სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრუქ ტუ-
რუ ლი ერ თე ული. ინ სტი ტუ ტი უზ რუნ ველ-
ყოფს გენ დე რის მი მარ თუ ლე ბით არ სე-
ბუ ლი აკ ად ემი ური პროგ რა მე ბი სა და სა-
მეც ნი ერო პრო ექ ტე ბის ხელ შეწყო ბა სა და 
ად მი ნის ტრი რე ბას. 

გენ დე რის კვლე ვე ბის ინ სტი ტუ ტის მიზ-
ნე ბია თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტეტ ში გენ დე რის მი მარ თუ ლე ბის ინ ტერ-
დის ციპ ლი ნუ რი კვლე ვი სა და სწავ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბა, გენ დე რის პრობ ლე მებ ზე 
მო მუ შა ვე აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლი სა და 
სა დოქ ტო რო სტუ დენ ტე ბის თა ნამ შრომ-
ლო ბი სთ ვის ინ სტი ტუ ცი ური პლატ ფორ-
მის უზ რუნ ველ ყო ფა, გენ დე რის კვლე ვის 
სას წავ ლო საგ ნე ბის ინ ტეგ რა ცია უნ ივ ერ-
სი ტეტ ში არ სე ბულ სას წავ ლო პროგ რა-
მებ სა და კვლე ვებ ში, უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ-
დენ ტე ბის, პრო ფე სო რე ბის, ად მი ნის ტრა-
ცი ული პერ სო ნა ლი სა და სა ზო გა დო ებ ის 
ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა გენ დე რუ ლი 
უთ ან ას წო რო ბის პრობ ლე მე ბი სა და მა თი 
დაძ ლე ვის გზე ბის შე სა ხებ.

გენ დე რის კვლე ვე ბის ინ სტი ტუ ტის 
ხელ მძღვა ნე ლის, თსუ ას ოც ირ ებ ული 
პრო ფე სო რის თა მარ სა ბე დაშ ვი ლის 
ინ ფორ მა ცი ით, გენ დე რის კვლე ვე ბი შე-
და რე ბით ახ ალი დის ციპ ლი ნაა და მი-

სი აქ ტი ური გან ვი თა რე ბა ევ რო პი სა და 
ამ ერ იკ ის აკ ად ემი ურ წრე ებ ში 90-იანი 
წლე ბი დან შე ინ იშ ნე ბა. თსუ-ის გენ დე-
რის კვლე ვის ინ სტი ტუ ტი ერ თა დერ თია 
ამი ერ კავ კა სი აში და ცდი ლობს გენ დე-
რის კვლე ვე ბის და ნერ გვას ქარ თულ და 
ას ევე რე გი ონ ის აკ ად ემი ურ სივ რცე ში. 
აღ ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბე-
ბის ან ალ იზ ის, ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და 
მდგო მა რე ობ ის შეს წავ ლის, ფე მი ნუ რო-
ბის, მას კუ ლი ნო ბი სა თუ სხვა გენ დე რუ-
ლი იდ ენ ტო ბე ბის კვლე ვის თვალ საზ რი-
სით, გენ დე რის რო გორც ან ალ იტ იკ ური 
კა ტე გო რი ის გა მო სა ყე ნებ ლად ძა ლა უფ-
ლე ბი სა და რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბის 
ან ალ იზ ის ას.

გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში გენ დე-
რის კვლე ვე ბის ინ სტი ტუ ტი გეგ მავს სტუ-
დენ ტე ბის კი დევ უფ რო აქ ტი ურ ჩარ თვას 
კვლე ვი თი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ელ ებ-
აში და კუ რი კუ ლუ მი ს გან და მო უკ იდ ებ-
ელი ინ იცი ატ ივ ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ აში. 

ამ ეტ აპ ზე, ყო ველ თვი ურ ად, ინ სტი ტუ-
ტი აწყობს სა ჯა რო ლექ ცი ებს და ყო ველ-
წლი ურ სა მეც ნი ერო კონ ფე რენ ცი ას გენ-
დე რი სა და ქალ თა უფ ლე ბე ბის სა კითხებ-
ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ამ სფე რო ში აკ ად ემი ური დე ბა ტი სა და 
დის კურ სის გა სა ვი თა რებ ლად. ინ სტი ტუ-
ტი მჭიდ როდ თა ნამ შრომ ლობს სო ცი ალ-
ური მეც ნი ერ ებ ებ ის ცენ ტრთან (რომ ლის 

მხარ და ჭე რი თაც შე იქ მნა და და ფუძ ნდა) 
და მი სი კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი და სტუ-
დენ ტე ბი ჩარ თუ ლე ბი არი ან არა ერთ 
კვლე ვით პრო ექ ტში, რო მელ საც სო ცი-
ალ ური მეც ნი ერ ებ ებ ის ცენ ტრი ახ ორ ცი-
ელ ებს. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვე ბი შე ეხ ება 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბას, გენ დე რულ 
რო ლებ სა და სტე რე ოტ იპ ებს, ქალ თა 
სხვა დას ხვა ჯგუ ფის სა ჭი რო ებ ებ ისა და 
პრი ორ იტ ეტ ებ ის კვლე ვას.

უშუ ალ ოდ ინ სტი ტუ ტის მი ერ ხორ ცი-
ელ დე ბა მცი რე მას შტა ბი ანი სტუ დენ ტუ რი 
კვლე ვე ბი იმ საგ ნე ბის თე მა ტი კი დან გა-
მომ დი ნა რე, რა საც გენ დე რის კვლე ვის 
სტუ დენ ტე ბი ეუფ ლე ბი ან (ეს შე ეხ ება მას-
კუ ლი ნო ბის კვლე ვებს, ქალ თა უფ ლე ბე-
ბის გან ვი თა რე ბას ის ტო რი ულ ჭრილ ში 
და სხვ.).

ინ სტი ტუ ტის უახ ლო ეს გეგ მებს შო რი-
საა: გენ დე რის დარ გში და მა ტე ბი თი აკ-
ად ემი ური პო ზი ცი ებ ის შექ მნა პროგ რა მის 
სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და 
კვლე ვი თი კომ პო ნენ ტის გაძ ლი ერ ებ ის 
მიზ ნით; გენ დე რის კვლე ვის სა დოქ ტო რო 
პროგ რა მის ხელ შეწყო ბა და მი სი მო მა-
ვა ლი კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბის ჩარ თვა 
კვლე ვებ ში და სწავ ლე ბა ში; გენ დე რის 
კვლე ვის, რო გორც აკ ად ემი ური სფე როს, 
პო პუ ლა რი ზა ცია აკ ად ემი ური წრე ებ ში და 
გენ დე რუ ლი პრობ ლე მა ტი კის მი მართ 
მგრძნო ბე ლო ბის გაზ რდა მთელ სა ზო გა-
დო ებ აში.

V ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში „გენდერული იდენტობები, დამოკიდებულებები და აღქმა“. კონფერენცია 
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენდერის კვლევის ინსტიტუტის ერთობლივი 
ძალისხმევით გაიმართა.
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2014 წელს ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა-
ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ-
ივ ერ სი ტეტს ახ ალი კვლე ვი თი ცენ ტრი  
– შეზღუ დუ ლი შესაძლებლობის მქო ნე 
პირ თა სა კითხე ბის კვლე ვის ცენ ტრი შე-
ემ ატა. ცენ ტრის დი რექ ტო რის, ფსი ქო-
ლო გის, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რის, სა ჯა რო 
პო ლი ტი კის დოქ ტო რის თა მარ მა ხა რა-
ძის ინ ფორ მა ცი ით: 

ცენ ტრის შექ მნა ეხ მი ან ება იმ პრო-
ცე სებს, რაც სა ქარ თვე ლო ში და მთელ 
მსოფ ლი ოში შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც-
ვის მი მართ ხორ ცი ელ დე ბა. მსოფ ლიო 
ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ის (WHO) მო ნა ცე-
მე ბით, სა ზო გა დო ებ ის 10-12% -ს სხვა დას-
ხვა სა ხის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა 
აქ ვს. მე-20 სა უკ უნ ის ბო ლო პე რი ოდ-
იდ ან, გან სა კუთ რე ბით კი 21-ე სა უკ უნ ის 
და საწყი სი დან, დი დი ყუ რადღე ბა ექ ცე-
ვა შეზღუ დუ ლი შესაძლებლობის მქო ნე 
ად ამი ან ებ ის თვის თა ნა ბა რუფ ლე ბი ანი 
გა რე მოს შექ მნა სა და მა თი სო ცი ალ ური 
ინ ეტ ეგ რა ცი ის ხელ შეწყო ბას. შე ზუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბა უკ ვე არ გა ნი ხი ლე ბა რო-
გორც სა მე დი ცი ნო პრობ ლე მა, ამ თე მა-
ტი კამ სა მე დი ცი ნო სფე რო დან სო ცი ალ-
ურ და უფ ლებ რივ გან ზო მი ლე ბა ში გა და-
ინ აც ვლა. ამ მიდ გო მის მხარ და სა ჭე რად 
გა ერ თი ან ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ამ, 
ევ რო კავ შირ მა და სხვა სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და მი სი ებ მა შექ მნეს 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტე ბი, რომ ლე-
ბიც სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბას 
მო უწ ოდ ებს, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში კი ავ-
ალ დე ბუ ლებს (წევ რი ქვეყ ნე ბის შემ თხვე-
ვა ში), შეზღუ დუ ლი შესაძლებლობის მქო-
ნე ად ამი ან ებს ცხოვ რე ბის თა ნა ბა რი და 
ღირ სე ული პი რო ბე ბი შე უქ მნან.

2009 წელს სა ქარ თე ლომ ხე ლი მო-
აწ ერა გა ერ ოს 2006 წლის კონ ვენ ცი-
ას შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ (UN 
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, CRPD); 2013 წლის დე კემ ბერ ში 
აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი რა ტი ფი ცი რე ბუ-
ლია  სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ. 
გა ერ ოს კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა ჩვენს 
ქვე ყა ნას  შშმ პი რე ბის თვის თა ნა ბა რუფ-
ლე ბი ანი გა რე მოს შექ მნას ავ ალ დე ბუ-
ლებს – მა თი ინ ტე რე სე ბი სა და სა ჭი რო ებ-
ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბას სო ცი ალ ური ფუნ-
ქცი ონ ირ ებ ის ყვე ლა სფე რო ში: ხელ მი-
საწ ვდო მი და  სა ჭი რო ებ ებ ზე მორ გე ბუ ლი 
გა ნათ ლე ბა, და საქ მე ბა, სა ზო გა დო ებ რივ 
და პო ლი ტი კურ მოღ ვა წე ობ აში ხელ-
შეწყო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვის სა პა სუ-

ხოდ, 2014 წლის იან ვარ ში სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ და ამ ტკი ცა  შეზღუ დუ ლი 
შესაძლებლობის მქო ნე პირ თა თა ნა ბა რი 
შესაძლებლობის უზ რუნ ველ ყო ფის 2014-
2016 წლე ბის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო 
გეგ მა, რო მე ლიც სხვად სხვა სფე რო ში შშმ 
პირ თა სო ცი ალ ური ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შე-
საწყო ბად სა ჭი რო თან მიმ დევ რულ ნა ბი-
ჯებს გუ ლის ხმობს.  და გეგ მი ლია ახ ალი 
სო ცი ალ ური პროგ რა მე ბი სა და სერ ვი სე-
ბის შექ მნა.  

სა ჭი რო სერ ვი სე ბის არ არ სე ბო-
ბის გარ და, სე რი ოზ ულ პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს სა ზო გა დო ებ ის და ბა-
ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა შეზღუ დუ ლი 
შესაძლებლობის სა კითხებ ზე, რაც შშმ 
პირ თა მი მართ სტიგ მის გან ვი თა რე ბას 
უწყობს ხელს, ეს კი, თა ვის მხრივ, ხელს 
უშ ლის ამ ად ამი ან ებ ის თვის გა ნათ ლე ბის, 
და საქ მე ბი სა და ნორ მა ლუ რი ცხოვ რე ბის-
თვის სა ჭი რო პი რო ბე ბის შექ მნას. 

სო ცი ალ ური მომ სა ხუ რე ბის სა აგ ენ-
ტოს მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში  127 
491 შეზღუდუ ლი შესაძლებლობის მქო-
ნე პი რია და რე გის ტრი რე ბუ ლი (თუმ ცა, 
რე ალ ურ ად მა თი რიცხვი გა ცი ლე ბით 
მე ტია). სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ერ ებ ის სა მი ნის ტროს მი ერ გან ხორ-
ცი ელ ებ ული ინ კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბის 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში შშმ ბავ შვე ბის-
თვის ხელ მი საწ ვდო მი გახ და სა ჯა რო 
სკო ლებ ში სწავ ლა. თუმ ცა, კვლავ ბევ რი 
შშმ ბავ შვი რჩე ბა სა ჯა რო სკო ლის მიღ მა.  
არ არ სე ბობს სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი 
იმ ის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნი შშმ ახ ალ გაზ-
რდა სწავ ლობს პრო ფე სი ულ და უმ აღ-
ლეს სას წავ ლებ ლებ ში; თუმ ცა, სტა ტის-
ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის გა რე შეც შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ მა თი რა ოდ ენ ობა ძა ლი ან 
მცი რეა. იგ ივე შე იძ ლე ბა ით ქვას შშმ პირ-
თა და საქ მე ბის შე სა ხებ – შშმ პირ თა და-
საქ მე ბის მხო ლოდ ცალ კე ული შემ თხვე-
ვე ბი არ სე ბობს.

შეზღუ დუ ლი შესაძლებლობის მქო-
ნე პირ თა სა კითხე ბის კვლე ვის ცენ ტრის 
და არ სე ბით თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ-
ივ ერ სი ტე ტი მიზ ნად ის ახ ავს აკ ად ემი ურ 
სივ რცე ში გა და იტ ან ოს იმ სა კითხე ბის 
გან ხილ ვა, რო მე ლიც შშმ პირ თა სო ცი-
ალ ური ინ ტეგ რა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით 
სწო რი და თან მი მი დევ რუ ლი ნა ბი ჯე ბის 
გა დად გმას შე უწყობს ხელს. ცენ ტრის ძი-
რი თა დი მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი და სა ერ-
თა შო რი სო პარ ტნი ორ ობ ის გან ვი თა რე-
ბი თა და  მტკი ცე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბით, შშმ პირ თა მხა-
დამ ჭე რი სო ცი ალ ური პროგ რა მე ბი სა და 

სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა 
და სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბუ ლი სტიგ მის 
შემ ცი რე ბა.

ცენ ტრის მუ შა ობა წა რი მარ თე ბა შემ-
დე გი მი მარ თუ ლე ბით:

კვლე ვი თი საქ მი ან ობა: კვლე ვის გა-
მო ყე ნე ბა ხელს უწყობს მიმ დი ნა რე პროგ-
რა მე ბის ეფ ექ ტიანო ბის შე ფა სე ბა სა და 
ახ ალი სერ ვსე ბის და გეგ მვა სა და გან ვი-
თა რე ბას. 

სატ რე ნინ გო პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე-
ბა და ჩა ტა რე ბა სხვად სახ ვა ჯგუ ფის თვის: 

შშმ პი რე ბის, მა თი ოჯ ახ ის წევ რე ბი სა 
და მა თი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის, სამ თავ რო ბო 
სტრუქ ტუ რე ბი სა და დამ საქ მებ ლე ბის – 
კერ ძო და სა ჯა რო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თვის.

სა ერ თაშო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა: 

ცენ ტრის მუ შა ობ აში ჩარ თულ ნი იქ-
ნე ბი ან სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ მეც-
ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის, სო ცი ალ ური 
მუ შა ობ ის მი მარ თუ ლე ბის სტუ დენ ტე ბი, 
რომ ლებ საც ცენ ტრში გა წე ული საქ მი ან-
ობა აუც ილ ებ ელ სას წავ ლო პრაქ ტი კად 
ჩა ეთ ვლე ბათ. კვლე ვით პრო ექ ტებ ში 
მო ნა წი ლე ობ ას მი იღ ებ ენ შე სა ბა მი სი მი-
მარ თუ ლე ბე ბე ბის (სო ცი ოლ ოგია, ფსი ქო-
ლო გია, სო ცი ალ ური მუ შა ობა) სა მა გის-
ტრო და სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის სტუ-
დენ ტე ბი – ეს გა მოც დი ლე ბა აის ახ ება მათ 
სა მა გის ტრო და სა დოქ ტო რო შრო მებ ში. 
კვლე ვი თი პრო ექ ტე ბი და სატ რე ნინ გო 
პროგ რა მე ბი გან ხორ ცი ელ დე ბა ად გი-
ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მხარ და ჭე რით, საგ რან-
ტო პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში. 

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა საკითხების 

კვლევის ცენტრი

ფოტოზე: ფონდ „სიცოცხლის ხის“ აქცია 
„ადგილი დაკავებულია“.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
მონაცემებით, საქართველოში 127 491 
შეზღუდლი შესაძლებლობის მქონე 
პირია დარეგისტრირებული (თუმცა, 
რეალურად მათი რიცხვი გაცილებით 
მეტია).
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თსუ კოგნიტური 
და კლინიკური 
ნეიროფსიქოლოგიის 
მიმართულებაზე 
წარმოებული 
კვლევები

კვლე ვა ჩა ტარ და შუბ ლის ეპ ილ ეფ სი-
ის მქო ნე 18 და სა ფეთ ქლის ეპ ილ ეფ სი ის 
მქო ნე 18 პირ ზე, ას ევე 33 ჯან მრთელ პირ-
ზე. ჯან მრთელ პი რებ ში გა კონ ტრო ლე ბუ-
ლი იყო ას აკი, სქე სი და გა ნათ ლე ბა. შე მუ-
შავ და სპე ცი ალ ური მე თო დი კა, რომ ლის 
სა შუ ალ ებ ით აც ფას დე ბო და მუ შა მეხ სი-
ერ ებ ის სა მი ვე კომ პო ნენ ტი რო გორც აზ-
რი ან, ას ევე უაზ რო და ვა ლე ბებ ში. 

რო გორც თა მარ გა გო ში ძე აღ ნიშ ნავს, 
მუ შა მეხ სი ერ ება ხან მოკ ლე მეხ სი ერ ებ ის 
ფორ მაა, რომ ლის და ნიშ ნუ ლე ბაა მიმ-
დი ნა რე მოქ მე დე ბის დროს სა ჭი რო ინ-
ფორ მა ცი ის ხან გრძლი ვი მეხ სი ერ ებ იდ ან 
ამ ოტ ანა და მოქ მე დე ბის პრო ცეს ში გა მო-
ყე ნე ბა. მას ოპ ერ ატი ულ მეხ სი ერ ებ ას აც 
უწ ოდ ებ ენ. მუ შა მეხ სი ერ ება 3 კომ პო ნენ-
ტის გან შედ გე ბა: 

ცენ ტრა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი, რო-
მ ლის სა შუ ალ ებ ით აც იგ ეგ მე ბა და კონ-
ტროლ დე ბა რა ინ ფორ მა ცია უნ და იქ ნას 
ამ ოტ ან ილი ხან გრძლი ვი მეხ სი ერ ებ იდ ან 

და რა დროს, ას ევე მიმ დი ნა რე ქცე ვი სას 
რო გორ ხდე ბა სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის გა-
მო ყე ნე ბა. 

ფო ნო ლო გი ური ყულ ფი – ვერ ბა ლუ-
რი ინ ფორ მა ცი ის ამ ოს ატ ან ად;

ვი ზუ ალურ-სივ რცი თი მატ რი ცა – არ-
ავ ერ ბა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის ამ ოს ატ ან ად.

კვლე ვე ბით დად გინ და, რომ თა ვის 
ტვი ნის შუბ ლის წი ლე ბი მნიშ ვნე ლო ვან 
როლს ას რუ ლებს მუ შა მეხ სი ერ ებ ის ეფ-
ექ ტიან ფუნ ქცი ონ ირ ებ აში. მი სი ჰი პო თე ზა 
კი შემ დე გი იყო: მუ შა მეხ სი ერ ებ ის ფუნ-
ქცი ონ ირ ებ ას, გარ და შუბ ლის წი ლე ბი სა, 
უზ რუნ ველ ყოფს სა ფეთ ქლის წი ლე ბიც. 
კერ ძოდ, ცენ ტრა ლუ რი აღ მას რუ ლებ ლის 
კომ პო ნენ ტზე პა სუ ხის მგე ბე ლია თა ვის 
ტვი ნის შუბ ლის ქერ ქი, ხო ლო ოპ ერ აცი-
ონ ალ ურ კომ პო ნენ ტებ ზე – ინ ფორ მა ცი ის 
ვერ ბა ლურ და არ ავ ერ ბა ლურ გა და მუ შა-
ვე ბა ზე სა ფეთ ქლის წი ლე ბი. 

„მუ შა მეხ სი ერ ება სა ფეთ ქლის და შუბ-
ლის ფო კა ლუ რი ეპ ილ ეფ სი ებ ის მქო ნე 
პი რებ ში“ კვლე ვის მე თო დუ რი სი ახ ლეა 
ის, რომ ერ თდრო ულ ად კონ ტროლ დე-
ბო და მუ შა მეხ სი ერ ებ ის სა მი ვე კომ პო-
ნენ ტი. 

„აღ მოჩ ნდა, რომ რო გორც შუბ ლის, 
ას ევე სა ფეთ ქლის წი ლის ეპ ილ ეფ სი ის 
მქო ნე პი რებს მნიშ ვნე ლოვ ნად დაქ ვე ით-
ებ ული მაჩ ვე ნებ ლე ბი აქ ვთ მუ შა მეხ სი-
ერ ებ ის შე სა ფა სე ბელ და ვა ლე ბებ ში ჯან-
მრთელ პი რებ თან შე და რე ბით. ამ ას თან, 
სა ფეთ ქლის ეპ ილ ეფ სი ის მქო ნე პი რებს 
სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლოვ ნად უფ რო 

დაქ ვე ით ებ ული ჰქონ დათ მუ შა მეხ სი-
ერ ებ ის დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სის ტე მე ბი: 
ის ინი უფ რო ცუ დად ას რუ ლებ დნენ ფო-
ნო ლო გი ური ყულ ფის თუ ვი ზუ ალ ურ-სივ-
რცი თი მატ რი ცის კომ პო ნენ ტე ბის შე სა ბა-
მის და ვა ლე ბებს. და დას ტურ და ჰი პო თე-
ზა, რომ სა ფეთ ქლის წი ლის დე ფი ცი ტიც 
იწ ვევს მუ შა მეხ სი ერ ებ ის დარ ღვე ვას და 
უპ ირ ატ ეს ად მი სი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი 
სის ტე მე ბის. ამ ავე დროს, აღ მოჩ ნდა, რომ 
შუბ ლის წი ლე ბის დე ფი ცი ტის შემ თხვე-
ვა ში ბევ რად უფ რო რთულ დე ბა აზ რი ანი 
მა სა ლის და მახ სოვ რე ბა და გა მო ყე ნე ბა, 
რაც მი უთ ით ებს სე მან ტი კუ რი გა და მუ შა-
ვე ბის პრობ ლე მა ზე“, – აცხა დებს თა მარ 
გა გო ში ძე. 

მი სი თქმით, კვლე ვის შე დე გებს დი-
აგ ნოს ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს. ნე ირ-
ოფ სი ქო ლო გი ური დი აგ ნოს ტი კის დროს 
ფსი ქო ლო გი ურ ტეს ტებ ში მი ღე ბუ ლი 
შე დე გე ბით ას კვნი ან თა ვის ტვი ნის შე-
სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რე ბის დის ფუნ ქცი ის 
შე სა ხებ. კვლე ვის შე დე გე ბი ნე ირ ოფ სი-
ქო ლო გი ური მო ნა ცე მე ბის სხვა ნა ირი ინ-
ტერ პრე ტა ცი ის და, შე სა ბა მი სად, უფ რო 
ზუს ტი წი ნას წარ მეტყვე ლე ბის სა შუ ალ ებ ას 
იძ ლე ვა თა ვის ტვი ნის ქერ ქის ლო კა ლუ-
რი დის ფუნ ქცი ის თა ობ აზე. გარ და ამ-
ისა, კვლე ვის შე დე გებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
წვლი ლი შე აქ ვთ მუ შა მეხ სი ერ ებ ის დარ-
ღვე ვის ნე ირ ოფ სი ქო ლო გი ური მო დე-
ლის უკ ეთ გა გე ბა ში. 

თა მარ გა გო ში ძე ას ევე ხელ მძღვა ნე-
ლობ და კვლე ვე ბის სე რი ას: აუტ იზ მის და 

ნევ რო ლო გი ისა და ნე ირ ოფ სი ქო-
ლო გი ის ინ სტი ტუტ ში, თსუ კოგ ნი ტუ რი 
და კლი ნი კუ რი ნე ირ ოფ სი ქო ლო გი ის 
მი მარ თუ ლე ბა ზე ეპ ილ ეფ სი ის, აუტ-
იზ მის და მეტყვე ლე ბის დარ ღვე ვე ბის 
ნე ირ ოფ სი ქო ლო გი ურ სა კითხებ თან 
და კავ ში რე ბით, 2013 წელს რამ დე ნი მე 
კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და. კვლე ვა ში 
მო ნა წი ლე ობ დნენ თსუ კლი ნი კუ რი 
ნე ირ ოფ სი ქო ლო გი ის სა მა გის ტრო და 
სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის სტუ დენ ტე-
ბი, რო მელ თა სა მა გის ტრო და სა დოქ-
ტო რო სა მეც ნი ერო თე მე ბი კვლე ვის 
სა კითხებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი.
კოგ ნი ტუ რი და კლი ნი კუ რი ნე ირ ოფ-
სი ქო ლო გი ის მი მარ თუ ლე ბა ში ჩა ტა-
რე ბუ ლი რამ დე ნი მე კვლე ვის ხელ-
მძღვა ნე ლი იყო თსუ სო ცი ალ ურ და 
პო ლი ტი კურ მეც ნი ერ ებ ათა ფა კულ ტე-
ტის სრუ ლი პრო ფე სო რი, ფსი ქო ლო-
გი ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი თა მარ 
გა გო ში ძე. მათ შო რის არ ის კვლე ვა 
– „მუ შა მეხ სი ერ ება სა ფეთ ქლის და 
შუბ ლის ფო კა ლუ რი ეპ ილ ეფ სი ებ ის 
მქო ნე პი რებ ში“.
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მეტყვე ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი დარ ღვე ვე ბის 
მქო ნე ბავ შვე ბის ნე ირ ოფ სი ქო ლო გი ური 
მა ხა სი ათ ებ ლე ბი:

ეგ ოც ენ ტრუ ლი მეტყვე ლე ბა აუტ იზ მი-
სა და მეტყვე ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი დარ-
ღვე ვე ბის მქო ნე ბავ შვებ ში.

სენ სო რუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის პრობ ლე-
მე ბი აუტ იზ მი სა და რე ცეპ ტუ ლი მეტყვე-
ლე ბის დარ ღვე ვე ბის მქო ნე ბავ შვებ ში.

ამ კვლე ვე ბის მი ზა ნი იყო აუტ იზ მი სა 
და მეტყვე ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი დარ ღვე-
ვე ბის მქო ნე ბავ შვე ბის ნე ირ ოფ სი ქო ლო-
გი ური ნიშ ნე ბის დი ფე რენ ცი რე ბა. 

„უკ ან ას კნელ პე რი ოდ ში აუტ იზ მის 
გავ რცე ლე ბა დრა მა ტუ ლად გა იზ არ და 
მსოფ ლი ოში. გა მო ნაკ ლი სი არც სა ქარ-
თვე ლოა. ამ ავე დროს, მო იმ ატა ის ეთი 
შემ თხვე ვე ბის რა ოდ ენ ობ ამ, რო ცა მკვეთ-
რად არ არ ის გა მოკ ვე თი ლი არც აუტ იზ-
მის და არც მეტყვე ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი 
დარ ღვე ვის ნიშ ნე ბი. გან სა კუთ რე ბით 
რთუ ლი მი მარ თუ ლი მეტყვე ლე ბის გა გე-
ბის – რე ცეპ ტუ ლი მეტყვე ლე ბის დარ ღვე-
ვი სა და აუტ იზ მის მდგო მა რე ობ ათა დი-
ფე რენ ცი რე ბა“, – აღ ნიშ ნავს თსუ სრუ ლი 
პრო ფე სო რი. 

პირ ვე ლი კვლე ვის ჰი პო თე ზე ბი შემ-
დე გი იყო: 1. მეტყვე ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი 
დარ ღვე ვე ბის მქო ნე 3-5 წლის ბავ შვებს 
მნიშ ვნე ლოვ ნად მე ტი აქ ვთ ინ ტე რაქ ცი ის 
მცდე ლო ბა თა ვი სუ ფა ლი თა მა შის დროს. 
2. ეგ ოც ენ ტრუ ლი მეტყვე ლე ბის პრო დუქ-
ცია თა ვი სუ ფა ლი თა მა შის დროს მნიშ-
ვნე ლოვ ნად მე ტი აქ ვთ მეტყვე ლე ბის სპე-
ცი ფი კუ რი დარ ღვე ვე ბის მქო ნე ბავ შვებს 
აუტ იზ მის მქო ნე ბავ შვებ თან შე და რე ბით.

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ობ და მეტყვე-
ლე ბის პრო დუქ ცი ის მქო ნე 10 აუტ ის ტუ რი 
სპექ ტრის აშ ლი ლო ბის ბავ შვი, 11 მეტყვე-
ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი დარ ღვე ვის მქო ნე 
და 20 ჯან მრთე ლი ბავ შვი 3-დან 7 წლამ-
დე. კვლვე ვის ავ ტო რე ბი, ბავ შვებს თა ვი-
სუ ფა ლი თა მა შის სპე ცი ალ ურ სი ტუ აცი ას 
უქ მნიდ ნენ და აკ ვირ დე ბოდ ნენ 15 წუ თის 
გან მავ ლო ბა ში 5 წუ თი ანი ინ ტერ ვა ლე-
ბით. აღ ირ იცხე ბო და ბავ შვე ბის მოქ მე დე-
ბე ბი, ვო კა ლი ზა ცია, მეტყვე ლე ბა, ინ ტე-
რაქ ცია უფ როს თან.

დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად აღ მოჩ ნდა, 
რომ ეგ ოც ენ ტრულ მეტყვე ლე ბას ყვე-
ლა ზე ნაკ ლე ბად იყ ენ ებ დნენ აუტ იზ მის 
მქო ნე ბავ შვე ბი. მეტყვე ლე ბის სპე ცი ფი-
კუ რი დარ ღვე ვის მქო ნე და ჯან მრთელ 
ბავ შვებ ში ეგ ოც ენ ტრუ ლი მეტყვე ლე ბა 
ას რუ ლებ და ქცე ვის და გეგ მვის ფუნ ქცი ას 
და ეხ მა რე ბო და მათ პრობ ლე მის გა დაჭ-
რა ში. აუტ იზ მის მქო ნე ბავ შვებს მნიშ ვნე-
ლოვ ნად უფ რო ხში რად ჰქონ დათ ვო-
კა ლი ზა ცია თვით სტი მუ ლა ცი ის მიზ ნით. 
გარ და ამ ისა, აღ მოჩ ნდა, რომ მათ თით-
ქმის არ აქ ვთ უფ რო სებ თან ინ ტე რაქ ცი ის 
მცდე ლო ბა თა ვი სუ ფა ლი თა მა შის დროს.

რო გორც თა მარ გა გო ში ძე აცხა დებს, 
აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა ერთ-ერ თი პირ-
ვე ლია, რად გან იშ ვი ათია ეგ ოც ენ ტრუ-
ლი მეტყვე ლე ბის კვლე ვა აუტ იზ მი სა და 

მეტყვე ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი დარ ღვე ვე ბის 
მქო ნე ბავ შვებ ში და მის შე დე გებს გან სა-
კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს ას ეთი 
ბავ შვე ბის დი აგ ნოს ტი კი სა და რე აბ ილ იტ-
აცი ის ათ ვის. 

რაც შე ეხ ება მე ორე კვლე ვის ჰი პო თე-
ზას: აუტ იზ მი სა და რე ცეპ ტუ ლი მეტყვე ლე-
ბის დარ ღვე ვე ბის მქო ნე ბავ შვე ბის სენ სო-
რუ ლი ინ ტეგ რა ცია დარ ღვე ულია, თუმ ცა 
მა თი სენ სო რუ ლი პრო ფი ლე ბი უნ და გან-
სხვავ დე ბო დეს ერ თმა ნე თის გან. 

რო გორც კვლე ვის ხელ მძღვა ნე ლი 
აღ ნიშ ნავს, ძა ლი ან ცო ტა კვლე ვაა ჩა-
ტა რე ბუ ლი მეტყვე ლე ბის გან ვი თა რე ბის 
დარ ღვე ვის მქო ნე ბავ შვის სენ სო რუ ლი 
გა და მუ შა ვე ბი სა და ემ ოცი ურ-ქცე ვი თი 
რე აგ ირ ებ ის პა ტერ ნე ბის კვლე ვის მიზ-
ნით. მსგავ სი კვლე ვა ძა ლი ან სა ინ ტე რე-
სო და სა სარ გებ ლო იქ ნე ბო და რო გორც 
დი ფე რენ ცი ალ ური დი აგ ნო ზის გა ტა რე ბი-
სას სხვა დას ხვა კლი ნი კურ მდგო მა რე ობ-
ებს შო რის, ას ევე რე აბ ილ იტ აცი ის თვალ-
საზ რი სი თაც.

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ობ და 15 აუტ იზ-
მის მქო ნე, 15 რე ცეპ ტუ ლი მეტყვე ლე ბის 
დარ ღვე ვის მქო ნე და 15 ექ სპრე სი ული 
დარ ღვე ვის მქო ნე ბავ შვი. ყვე ლა ბავ შვს 
უტ არ დე ბო და სენ სო რუ ლი პრო ფი ლის 
შე სა ფა სე ბე ლი კითხვა რი, ას ევე ემ ოცი-
ურ-ქცე ვი თი რე აგ ირ ებ ის შე სა ფა სე ბე ლი 
სპე ცი ალ ური ცდა.

კვლე ვი სას აღ მოჩ ნდა, რომ 1. მეტყვე-
ლე ბის სპე ცი ფი კუ რი დარ ღვე ვი სა და 
აუტ იზ მის მქო ნე ბავ შვე ბის ჯგუ ფე ბი მეტ წი-
ლად გვა ნან სენ სო რუ ლი გა და მუ შა ვე ბი სა 
და სენ სო რუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის მა ხა სი ათ-
ებ ლე ბით, თუმ ცა გან სხვავ დე ბი ან სენ სო-
რუ ლი გა და მუ შა ვე ბის ქცე ვი თი გა მოვ ლი-
ნე ბით, ანუ სენ სო რუ ლი გა და მუ შა ვე ბის 
გა მო სავ ლით.

2. ამ ავე დროს, მეტყვე ლე ბის დარ-
ღვე ვი სა და აუტ იზ მის მქო ნე ბავ შვე ბი გან-
სხვავ დე ბი ან სე მან ტი კუ რად დატ ვირ თულ 
სტი მულ სა და ვერ ბა ლურ-არ ავ ერ ბა ლურ 
კო მუ ნი კა ცი ურ სტი მუ ლებ ზე ემ ოცი ურ-ქცე-
ვი თი რე აგ ირ ებ ის პა ტერ ნე ბით. 

აუტ იზ მის რე აბ ილ იტ აცი ის საწყის ეტ-
აპ ზე აუც ილ ებ ელია მარ ტი ვი სენ სო რუ-
ლი სტი მუ ლე ბით მუ შა ობ ის დაწყე ბა და 
ეტ აპ ობ რი ვად უნ და მოხ დეს გა დას ვლა 
სე მან ტი კუ რად დატ ვირ თულ, სტრუქ ტუ რი-
რე ბულ სტი მუ ლებ ზე. ეს ეფ ექ ტიანს ხდის 
ბავ შვის კო მუ ნი კა ცი ის სტი მუ ლი რე ბას. 

აუტ იზ მის და მეტყვე ლე ბის სპე ცი ფი კუ-
რი დარ ღვე ვე ბის ერ თმა ნე თის გან გა მო-
დი ფე რენ ცი რე ბი სას უნ და ვი ხელ მძღვა-
ნე ლოთ თვი სობ რი ვი ან ალ იზ ით, უფ რო 
ბუ ნებ რი ვი და არა დას წავ ლი ლი ემ ოცი-
ური რე აქ ცი ებ ისა და სო ცი ალ ური ჩვე ვე-
ბის მი ხედ ვით.

თა მარ გა გო ში ძის თქმით, აღ ნიშ ნუ-
ლი კვლე ვე ბი, რო მე ლიც ნევ რო ლო გი-
ისა და ნე ირ ოფ სი ქო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის 
და ფი ნა სე ბით გან ხორ ცი ელ და, ამ ჟა მად 
მზად დე ბა პუბ ლი კა ცი ებ ის სა ხით გა მო სა-
ცე მად.

2005 წლი დან  დღემ დე  არ ის თსუ 
სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი-
ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ნე ირო და 
კოგ ნი ტუ რი ფსი ქო ლო გი ის მი მარ-
თუ ლე ბის სრუ ლი პრო ფე სო რი და 
ნევ რო ლო გი ისა და ნე ირ ოფ სი ქო-
ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის ყო ფი ლი ეპ ილ-
ეფ სი ის კონ ტრო ლი სა და პრე ვენ ცი ის 
სა მეც ნი ერო-პრაქ ტი კუ ლი ცენ ტრის 
კლი ნი კუ რი ნე ირ ოფ სი ქო ლო გი ის 
სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლი.
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იყო გა მოც-
დე ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის კვლე ვის 
დე პარ ტა მენ ტის კონ სულ ტან ტი; თსუ 
ზო გა დი ფსი ქო ლო გი ის კა თედ რის 
პრო ფე სო რი;  თსუ ზო გა დი ფსი ქო-
ლო გი ის კა თედ რის დო ცენ ტი;  პ. 
სა რა ჯიშ ვი ლის სახ. ნევ რო ლო გი ისა 
და ნე ირ ოქ ირ ურ გი ის ინ სტი ტუ ტის  
ნე ირ ოფ სი ქო ლო გი; თსუ ზო გა დი 
ფსი ქო ლო გიის კა თედ რის მას წავ ლე-
ბე ლი; დ. უზ ნა ძის სახ. ფსი ქო ლო გი ის 
ინ სტი ტუ ტის უმ ცრო სი მეც ნი ერ-თა-
ნამ შრო მე ლი.1996 წლი დან დღემ დე 
არ ის ფსი ქო მეტ რუ ლი და სა კონ სულ-
ტა ციო ას ოცი აცი ის პრე ზი დენ ტი.
1986 წლი დან დღემ დე სხვა დას-
ხვა უმ აღ ლეს სას წავ ლე ბე ლ ში 
კითხულობს სა ლექ ციო კურსს. 2009 
წლი დან დღემ დე კი თსუ-ში კლი ნი კუ-
რი ფსი ქო ლო გი ის სა ფუძ ვლებს. (ბა-
კა ლა ვა რი ატი). არ ის  33 მა გის ტრის, 
9 – დოქ ტო რან ტის, მათ გან 5-ს აქ ვს 
დოქ ტო რის აკ ად ემი ური ხა რის ხი სა-
მეც ნი ერო ხელ მძღვა ნე ლი. 
მო ნა წი ლე ბო და  ათ ობ ით პრო ექ ტში 
და ეწ ევა პრაქ ტი კულ საქ მი ან ობ ას.

თამარ გაგოშიძე
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საქართველოს 
ტერიტორიაზე არსებული 

შავი ჭირის ბუნებრივი 
კერების ეპიზოოტიური 

აქტივობა

2005-2013 წლებ ში და ავ ად ებ ათა 
კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან-
მრთე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის ბა ზა ზე 
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი-
სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის თა ნამ-
შრომ ლე ბი „სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი-
აზე არ სე ბუ ლი შა ვი ჭი რის ბუ ნებ რი ვი კე-
რე ბის ეპ იზო ოტი ური აქ ტი ვო ბის“ სა კითხს 
სწავ ლობ დნენ. (ცენ ტრი ივ ანე ჯა ვა ხიშ-
ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან დაც ვის მი მარ თუ ლე ბის სა ბა ზო და-
წე სე ბუ ლე ბაა). რამ დე ნა დაც და ავ ად ებ ის 
მო სახ ლე ობ აში გავ რცე ლე ბას, რო გორც 
წე სი წინ უძ ღვის ეპ იზო ოტია (და ავ ად ებ ის 
გავ რცე ლე ბა და ავ ად ებ ის კე რა ში მო ბი-
ნად რე მღრღნელ თა შო რის), ამ იტ ომ აც 
მსგავ სი კე რე ბის გაღ რმა ვე ბულ შეს წავ-
ლას და ავ ად ებ ის პრე ვენ ცი ის თვალ საზ-
რი სით დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს.

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე რე-
გის ტრი რე ბუ ლია შა ვი ჭი რის ორი ბუ-
ნებ რი ვი მე ზო კე რა: სამ ხრეთ სა ქარ თვე-
ლოს მა ღალ მთი ანი (ნი ნოწ მინ დის, ახ-
ალ ქა ლა ქის, დმა ნი სის, ახ ალ ცი ხის და 
ას პინ ძის რაიონები) და აღ მო სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლოს ვა კე-მთის წი ნა (დე დოფ-
ლის წყა როს, სიღ ნა ღი სა და გარ დაბ ნის 
რაიონები). მა ღალ მთი ან კე რა ში შა ვი 
ჭი რის გა მომ წვე ვის იზ ოლ აცია ხდე ბო და 
1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1992 და 1997 
წლებ ში; ვა კე-მთის წი ნა კე რა ში ფიქ სი რე-
ბუ ლია – 1966, 1968-1971 წლებ ში. 

 რო გორც კვლე ვის ავ ტო რი, და ავ ად-
ებ ათა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ჯან მრთე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის 
თა ნამ შრო მე ლი, მე დი ცი ნის აკ ად ემი ური 
დოქ ტო რი ნა თია (სვეტ ლა ნა) ჩუ ბი ნი ძე 
აღ ნიშ ნავს, კე რებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
სის ტე მა სა ჭი რო ებს არ სე ბით სრულ ყო-
ფას, გა ირ კვა აგ რეთ ვე ათ წლე ულ ებ ის 
გან მავ ლო ბა ში წარ მო ებ ული ეპ იზო ოტი-
ური პროგ ნო ზი რე ბის არ ას აკ მა რი სი ეფ-
ექ ტი ან ობა. 

ნა თია ჩუ ბი ნი ძის გან მარ ტე ბით, კე რის 
და ხა სი ათ ებ ის ქვა კუთხე დად რჩე ბა მი სი 
ეპ იზო ოტი ური აქ ტი ვო ბა, მაგ რამ აუც ილ-
ებ ელია ეპ იზო ოტი ის მცნე ბის უფ რო ზუს ტი 
და მკა ფიო გან საზღვრა, იმ ის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, რომ ეპ იზო ოტი ისა და ეპ იდ ემი ის 
მო ნაც ვლე ობ ის თე ზი სი გა და სინ ჯვას არ ექ-
ვემ დე ბა რე ბა. სა ჭი როა ას ევე ეპ იზო ოტი ის 
ხა რის ხის მსაზღვრე ლი კრი ტე რი უმ ებ ის მე-
ტი კონ კრე ტი ზა ცია, რად გან კე რის აქ ტი ვო-
ბა არ შე იძ ლე ბა გა ნი საზღვროს მხო ლოდ 
მღრნე ლე ბის რიცხოვ ნო ბის მა ტე ბით, აქ 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ბევ რი სხვა გა რე-
მო ფაქ ტო რიც, კომ პლექ სუ რად. საკ ვან ძო 
სა კითხად რჩე ბა ბუ ნებ რი ვი კე რის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბის თვის აუც ილ ებ ელი პი რო ბე ბის 
მკა ფიო გან საზღვრაც. გან სა კუთ რე ბით 
სა ჭი როა გარ კვე ული ტე რი ტო რი ის ინ ფექ-
ცი ის რე ზერ ვუ არ ებ ით და გა დამ ტა ნე ბით 
ინ ტენ სუ რი კო ლო ნი ზა ცი ის ას კლა სი კუ რი 
ტრი ად ის (რე ზერ ვუ არი-მღრღნე ლი, გა-
დამ ტა ნი-რწყი ლი, მიმ ღე ბი ორ გა ნიზ მი – 
ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მი) მთა ვა რი კომ პო ნენ-
ტის, შა ვი ჭი რის გა მომ წვე ვის – ეკ ოლ ოგი ის 
ყვე ლა ნიუანსის დაწ ვრი ლე ბი თი შეს წავ-
ლა. ამ ას პექ ტში წა მოჭ რილ სა კითხებ ზე 
და სა ბუ თე ბუ ლი პა სუ ხის გა ცე მის გა რე შე 
მეც ნი ერს სი ტუ აცი ის სარ წმუ ნო პროგ ნო ზი-
რე ბა შე უძ ლებ ლად მი აჩ ნია.

რო გორც მკვლე ვა რი აღ ნიშ ნავს, კე-
რებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სრულ ყო ფის-
თვის მი ზან შე წო ნი ლია მთლი ან ად ბუ-
ნებ რი ვი კე რის, რო გორც გე ოგ რა ფი ული 
რე გი ონ ის, ეპ იზო ოტ ური სი ტუ აცი ის პერ-
მა ნენ ტუ ლი კონ ტრო ლი. ეს კი მო ითხოვს 
მო საზღვრე ტე რი ტო რი ებ ის მო ნი ტო რინ-
გის მო ნა ცე მე ბის რე გუ ლა რუ ლი გაც ვლის 
აუც ილ ებ ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლის გან ხორ ცი-
ელ ება მხო ლოდ მო საზღვრე სა ხელ მწი-
ფო თა შე სა ბა მის უწყე ბებ თან სა თა ნა დო 
ოფ იცი ალ ური შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის 
გზი თაა შე საძ ლე ბე ლი. მსგავ სი ოფ იცი-
ალ ური დო კუ მენ ტის გა რე შე, სამ წუ ხა-
როდ, თსუ მეც ნი ერ თა მი ერ კვლე ვის 

საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის აკადემიური 
დოქტორი;  დაავადებათა 
კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 
ბაქტერიებისა და ვირუსების 
ეროვნული საცავის მენეჯერი. 
კავკასიისა და ცენტრალური აზიის 
ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის 
წევრი (BACAC) (Biosafety 
Association for Central Asia and 
the Caucasus). საქართველოს 
ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის 
წევრი. არის საერთაშორისო 
საგრანტო პროექტების მონაწილე, 
16 სამეცნიერო სტატიისა და 
აბსტრაქტის თანაავტორი.
გავლილი აქვს საერთაშორისო 
სასწავლო ტრენინგები 
განსაკუთრებით საშიში პათოგენების 
ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაში, 
ბიოუსაფრთხოებაში, გეოგრაფიული 
ინფორმაციული სისტემის 
გამოყენებაში (GIS).

ნათია ჩუბინიძე

მედიცინის	ფაკულტეტი
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Y.pestis (შავი ჭირის გამომწვევი ბაქტერია)

სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე რე გის ტრი რე ბუ ლია შა ვი ჭი რის ორი ბუ ნებ რი ვი მე ზო კე რა: სამ ხრეთ სა ქარ თვე ლოს მა ღალ მთი ანი 
(ნი ნოწ მინ დის, ახ ალქა ლა ქის, დმა ნი სის, ახ ალ ცი ხის და ას პინ ძის რაიონები) და აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს ვა კე-მთის წი ნა (დე-
დოფ ლის წყა როს, სიღ ნა ღი სა და გარ დაბ ნის რაიონები).

შ ა ვ ი

ზ ღ ვ ა

დმა ნი სი გარ დაბ ანი

სიღ ნა ღი 

დე დოფ ლის
 წყა რონი ნოწ მინ დაახალქალაქი

ას პინ ძა
ახ ალ ცი ხე
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გან მავ ლო ბა ში ოფ იცი ალ ური მი მარ თვის 
მი უხ ედ ავ ად, მე ზო ბე ლი სა ხელ მწი ფოს 
შე სა ბა მის მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა მკვლევ-
რებს მო ნა ცე მე ბი არ ას რუ ლი სა ხით ან სა-
ერ თოდ არ მი აწ ოდ ეს. 

ამ ას გარ და, კვლე ვის ეფ ექ ტი ან ობ ის-
თ ვის, მეც ნი ერ ის აზ რით, „აუც ილ ებ ელია 
კე რა ში შა ვი ჭი რის გა მომ წვე ვის არ სე ბო-
ბა-არ არ სე ბო ბის და მა ჯე რე ბე ლი კრი ტე-
რი უმ ებ ის მო ძებ ნა. კე რა ზე ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის და ეპ იზო ოტ ოლ ოგი ური პროგ-
ნო ზი რე ბის სრულ ყო ფის ეფ ექ ტურ მე თო-
დად უნ და ჩა ით ვა ლოს მო ლე კუ ლუ რი 
კვლე ვის მე თო დი, პო ლი მე რა ზულ-ჯაჭ ვუ-
რი რე აქ ცია. მარ თა ლია პჯრ არ არ ის შა ვი 
ჭი რის ცოცხა ლი გა მომ წვე ვის არ სე ბო ბის 
აბ სო ლუ ტურ მაჩ ვე ნებ ლი, მაგ რამ სარ-
წმუ ნოდ მი უთ ით ებს გარ კვე ულ ლო კუს ში 
მი სი აქ ტი ური ძი ებ ის მი ზან შე წო ნი ლო ბა-
ზე“. – აცხა დებს ნა თია ჩუ ბი ნი ძე.

მეც ნი ერ ის თქმით, ას ევე გა და უჭ რელ 
პრობ ლე მად რჩე ბა ეპ იზო ოტი ური პა უზ-
ის დროს შა ვი ჭი რის გა მომ წვე ვის „ეკ-
ოლ ოგი ური თავ შე საფ რის“ სა კითხი, ე.ი. 
იმ ბი ოტ ური (ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მი) ან 
აბი ოტ ური (გა რე მო ობი ექ ტე ბი წყლის, 
ნი ად აგ ის და ა.შ. სა ხით) ობი ექ ტის დად-
გე ნა, სა დაც თავს ინ ახ ავს ინ ფექ ცი ის გა-
მომ წვე ვი. პრო ფი ლურ ლი ტე რა ტუ რა ში 
გან ხი ლუ ლი კონ ცეფ ცი ებ იდ ან უპ ირ ატ ეს 
ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს „ტე ლუ რუ ლი შა-
ვი ჭი რის“ ჰი პო თე ზა, რომ ეპ იზო ოტი ათა 
შო რის პე რი ოდ ში Y.pestis (შა ვი ჭი რის 
გა მომ წვე ვი ბაქ ტე რია) ინ ახ ება ნი ად აგ ში 
და აგ რეთ ვე მკვლე ვარ თა ჯგუ ფის მო საზ-
რე ბა Y.pestis-ის ე.წ. არ აკ ულ ტი ვი რე ბა დი 
ფორ მე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ (და ავ ად-
ებ ის გა მომ წვე ვის ის ეთი ბი ოლ ოგი ური 
სა ხეც ვლი ლე ბა, რო მე ლიც მის ჩვე ულ-
ებ რი ვი მე თო დე ბით გა მოვ ლე ნას გა მო-
რიცხავს). ორ ივე პო ზი ცია დღე ის თვის 
მოკ ლე ბუ ლია ექ სპე რი მენ ტულ და სა ვე-
ლე კვლე ვე ბით მო პო ვე ბულ სარ წმუ ნო 
მტკი ცე ბუ ლე ბებს. 

მკვლე ვა რის აზ რით, ას ევე სა ინ ტე რე-
სოა ბუ ნებ რივ კე რებ ში შა ვი ჭი რის გა მომ-
წვე ვის პა რა ლე ლუ რად მის მი მართ აქ ტი-
ური ბაქ ტე რი ოფ აგ ებ ის ძი ებ ის სა კითხი. 
ეს, თა ვის მხრივ, დღის წეს რიგ ში აყ ენ-
ებს კე რა ში ფა გე ბი სად მი გა მომ წვე ვის 
მგრძნო ბე ლო ბის შეს წავ ლის სა კითხსაც. 
ბაქ ტე რი ოფ აგ ები (ბაქ ტე რი ათა მშთან-

თქმე ლე ბი) მრავ ლდე ბი ან მხო ლოდ გარ-
კვე ული ბაქ ტე რი ებ ის ხარ ჯზე, ე.ი. ფა გის 
არ სე ბო ბა უნ და მი უთ ით ებ დეს მო ცე მულ 
გა რე მო ში შე სა ბა მი სი სა ხე ობ ის ბაქ ტე რი-
ებ ის არ სე ბო ბა ზე.

კვლე ვის ავ ტო რის შე ფა სე ბით, სა ქარ-
თვე ლო ში არ სე ბუ ლი შა ვი ჭი რის ბუ ნებ-
რი ვი კე რე ბი დან იზ ოლ ირ ებ ული Y.pestis 
შტა მე ბის პა თო გე ნო ბის ხა რის ხის დო-
ნე ზე, ამ კე რებ ში ინ ფექ ცი ის ძი რი თა დი 
რე ზერ ვუ არ ებ ის შა ვი ჭი რის გა მომ წვე ვი-
სად მი მგრძნო ბე ლო ბის სა კითხზე ამ ომ-
წუ რა ვი პა სუ ხის გა სა ცე მად მი ზან შე წო ნი-
ლია მა თი „ჯვა რე დი ნი“ ექ სპე რი მენ ტუ ლი 
გა მოც და. ანუ იგ ულ ის ხმე ბა (სა მო მავ ლო 
კვლე ვის სა ხით), მა ღალ მთი ან კე რა ში 
შტა მე ბის ვი რუ ლენ ტო ბის შეს წავ ლა ვა-
კე-მთის წი ნა კე რის ძი რი თა დი მა ტა რებ-
ლის, წი თელ კუ და მექ ვი ში ის მი მართ და 
პი რი ქით, ვა კე-მთის წი ნა კე რა ში იზ ოლ-
ირ ებ ული შტა მის გა მოც და მა ღალ მთი ანი 
კე რის ძი რი თად მა ტა რე ბელ ზე – ჩვე ულ-
ებ რივ მე მინ დვრი აზე, რა მაც შე იძ ლე ბა 
გარ კვე ულ წი ლად გა არ კვი ოს Y. pestis 
შერ ჩე ვი თი ვი რუ ლენ ტო ბის სა კითხი. დე-
ტა ლი ზა ცი ას სა ჭი რო ებს კე რა ში შა ვი ჭი-
რის გა მომ წვე ვის იზ ოლ ირ ებ ის ან ამა თუ 
იმ ხა რის ხის ეპ იზო ოტი ის დად გე ნის შემ-
თხვე ვებ ში ჩა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ებ ათა 
კომ პლექ სიც. 

რო გორც ნაშ რო მის სა მეც ნი ერო 
ხელ მძღვა ნე ლი: ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის მი მარ თუ-
ლე ბის სრუ ლი პრო ფე სო რი, და ავ ად ებ-
ათა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან მრთე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის 
გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის მო ად გი ლე 
მეც ნი ერ ებ ის დარ გში, მე დი ცი ნის აკ ად-
ემი ური დოქ ტო რი პა ატა იმ ნა ძე აცხა დებს, 
„სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე არ სე ბუ-
ლი შა ვი ჭი რის მე ზო კე რებ ზე ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბის სის ტე მის ეფ ექ ტი ან ობ ის თვის 
აუც ილ ებ ელია სა ექ სპე დი ციო (სა ვე ლე) 
სა მუ შაოების და გეგ მვი სას გან ვლი ლი 
პე რი ოდ ის ან ალ ოგი ურ სა მუ შა ოთა შე-
დე გე ბის ან ალ იზ ის მო ნა ცემ თა გათ ვა-
ლის წი ნე ბა. ბუ ნებ რივ კე რა ში არ სე ბუ ლი 
სი ტუ აცი ის სრულ ყო ფი ლად შე სა ფა სებ-
ლად აუც ილ ებ ელია სა ქარ თვე ლოს, აზ-
ერ ბა იჯ ან ის და სომ ხე თის ტე რი ტო რი აზე 
წარ მო ებ ული პრო ფი ლუ რი კვლე ვე ბის 

შე დე გე ბის რე გუ ლა რუ ლი გაც ვლა, შე ჯა-
მე ბა და ერ თობ ლი ვი ან ალ იზი. ცალ კე ულ 
კე რა ში გა მო ყო ფი ლი Y. pestis (შა ვი ჭირს 
გა მომ წვე ვი ბაქ ტე რია) კულ ტუ რე ბის და-
ხა სი ათ ებ ის ას მი ზან შე წო ნი ლია მა თი ფა-
გე ბი სად მი მგრძნო ბე ლო ბის გან საზღვრა 
და ას ევე ფა გე ბის მეშ ვე ობ ით გა რე მო ში 
და ავ ად ებ ის გა მომ წვე ვის არ სე ბო ბა ზე 
მსჯე ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბის შეს წავ ლა“.

კვლე ვა ში კონ სულ ტან ტის სტა ტუ სით 
მო ნა წი ლე ობ და მე დი ცი ნის მეც ნი ერ ებ-
ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, გე ლა თის 
მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის აკ ად ამ იკ ოსი, 
და ავ ად ებ ათა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი 
ცენ ტრის სა მეც ნი ერო საბ ჭოს მრჩე ვე ლი 
გუ რამ კა ცი ტა ძე. 

ეპ იზო ოტი ური აქ ტი ვო ბე ბის თა ვი სე-
ბუ რე ბე ბის მონაცემები უკ ვე გა მო იყ ენ ება 
ცენ ტრის პრაქ ტი კა ში. 

კვლე ვის პე რი ოდ ში და მუ შავ და და-
ავ ად ებ ათა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი 
ცენ ტრის არ ქივ ში და ცუ ლი მა სა ლე ბი. 
კერ ძოდ, გან ხორ ცი ელ და შა ვი ჭი რის 
კე რებ ში 1960-2008წწ. ჩა ტა რე ბუ ლი სა-
მუ შაოების შე დე გე ბის ან ალ იზი; შეს წავ-
ლილ იქ ნა ბაქ ტე რი ებ ისა და ვი რუ სე ბის 
ერ ოვ ნულ სა ცავ ში და ცუ ლი შა ვი ჭი რის 
გა მომ წვე ვის Y. pestis შტა მე ბის ბი ოლ-
ოგი ური თვი სე ბე ბი. 

კვლე ვე ბის შე დე გე ბის პრე ზენ ტა ცია 
მოხ და შემ დეგ სა ერ თა შო რი სო კონ-
ფე რენ ცი ასა და სე მი ნა რებ ზე: Угроза 
Распространения Биоопасности в Грузии 
и Роль Департамента Биобезопасности 
и Уменьшения Угрозы Национального 
Центра Контроля Заболеваний – Seminar 
on Implementing UNSC Resolution 1540 
in Central Asia and the Caucasus, Almaty, 
Kazakhstan. 2006 

Biosafety/Biosecurity in Georgia – Center 
for Nonproliferation Studies at the Monterey 
Institute of International Studies , (September 
2007) California, USA.

შა ვი ჭი რი სა ქარ თვე ლო ში – და ავ ად-
ებ ათა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ჯან მრთე ლო ბის ერ ოვ ნუ ლი ცენ ტრის 
კონ ფე რენ ცია 22 მა ისი 2010, თბი ლი სი.

ას ევე გა მოქ ვეყ ნდა პუბ ლი კა ცი ები 
„სა ქარ თვე ლოს სა მე დი ცი ნო მო ამ ბე სა“ 
და „Georgian Medical News“-ში. 

კვლე ვის შე დე გე ბი წარ მოდ გე ნი ლია: 
ას ევე „Surveillance on Plague in Natural Foci 
in Georgia. Emerging and Endemic Pathogens. 
NATO Science for Peace and Security 
Series-A: Chemistry and Biology.p.21-28 2010

„Characterization of pPCP1 Plasmids 
in Yersinia pestis Strains Isolated from the 
Former Soviet Union“, International Journal of 
Microbiology, vol. 2010, Article ID 760819, 9 
pages, 2010. doi:10.1155/2010/760819.

Genotyping of Yersinia pestis and 
Yersinia pseudotuberculosis isolates from the 
Caucasus region“; Journal: BMC Microbiology. 
და სხვა.

■ გა და უჭ რელ პრობ ლე მად რჩე ბა ეპ იზო ოტი ური პა უზ ის დროს შა ვი 

ჭი რის გა მომ წვე ვის „ეკ ოლ ოგი ური თავ შე საფ რის“ სა კითხი, ე.ი. იმ 

ბი ოტ ური (ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მი)  ან აბი ოტ ური (გა რე მო ობი ექ ტე ბი 

წყლის, ნი ად აგ ის და ა.შ. სა ხით) ობი ექ ტის დად გე ნა, სა დაც თავს ინ

ახ ავს ინ ფექ ცი ის გა მომ წვე ვი.

54 თსუ მეცნიერება | 2014



ანდროგენდეფიციტი და 
ინსულინრეზისტენტობა 
სიმსუქნით დაავადებულ 

მამაკაცებში

ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტე ტის ენ დოკ რი-
ნო ლო გი ის დე პარ ტა მე ტის ბა ზას სა ქარ-
თვე ლო ში ერთ-ერ თი წამ ყვა ნი ენ დოკ-
რი ნუ ლი პრო ფი ლის კლი ნი კა „ენ დოკ-
რი ნო ლო გი ის ერ ოვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტი“ 
წარ მო ად გენს. ენ დოკ რი ნო ლოგ თა დი დი 
გუნ დის გარ და, ინ სტი ტუტ ში ას ევე მოღ ვა-
წე ობ ენ: ქი რურ გე ბი, გი ნე კო ლო გე ბი, კარ-
დი ოლ ოგ ები, ოფ თალ მო ლო გე ბი, ნევ-
რო პა თო ლო გე ბი, ან დრო ლო გე ბი და ა.შ. 
ინ სტი ტუ ტი შედ გე ბა ამ ბუ ლა ტო რი ული, 
სტა ცი ონ არ ული და ქი რურ გი ული ნა წი-
ლე ბი სა გან. თსუ-ს ენ დოკ რი ნო ლო გი ის 
დე პარ ტა მენ ტის ფარ გლებ ში, თუ დო ნო-

რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის დახ მა რე ბით, ინ ტი-
ტუ ტის ბა ზა ზე მრა ვა ლი სა მეც ნი ერო თუ 
კლი ნი კუ რი კვლე ვა ტარ დე ბა. ამ დრო-
ის თვის ინ სტი ტუტ ში 20-მდე სა მეც ნი ერო 
კვლე ვა მიმ დი ნა რე ობს.

ინ სტი ტუ ტის ბა ზა ზე ცო ტა ხნის წინ 
დას რუ ლე ბულ კვლე ვებს შო რი საა შო თა 
ჯან ჯღა ვას კვლე ვა: „ან დრო გენ დე ფი ცი-
ტი და ინ სუ ლინ რე ზის ტენ ტო ბა სიმ სუქ-
ნით და ავ ად ებ ულ მა მა კა ცებ ში“. იგი 2010 
წელს და იწყო და 3 წლის გან მავ ლო ბა ში 
მიმ დი ნა რე ობ და. რო გორც მი სი ავ ტო რი 
აცხა დებს, შრო მის მი ზა ნი იყო: მა მა კა-
ცებ ში კო რე ლა ცი ური (თა ნა ფარ დო ბი-
თი) თა ვი სე ბუ რე ბის შეს წავ ლა ტეს ტოს-
ტე რონს, ინ სუ ლინ რე ზიზ ტენ ტო ბა სა და 

თსუ მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული 
პრო ფე სო რი, ენ დოკ რი ნო ლო გი ის  მი მარ-
თუ ლე ბით, ენ დოკ რი ნო ლო გი ის ერ ოვ ნუ ლი 
ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი. არ ის სა ქარ თვე ლოს 
ენ დოკ რი ნო ლოგ თა სა ზო გა დო ებ ის ვი ცე-პრე-
ზი დენ ტი, სა ქარ თვე ლოს სიმ სუქ ნის შემ სწავ-
ლე ლი ას ოცი აცი ის სა პა ტიო პრე ზი დენ ტი, ევ-
რო პის სიმ სუქ ნის შემ სწავ ლე ლი ას ოციიაციის 
ოფ იცი ალ ური წევ რი. გახ ლავთ ევ რო პის 
დი აბ ეტ ის შემ სწავ ლე ლი ას ოციიაციისა და  
ამ ერ იკ ის დი აბ ეტ ის შემ სწავ ლე ლი ას ოცი აცი ის 
წევ რი. არ ის ჟურ ნალ „Эндокринология“-ის და 
სა ქარ თვე ლოს შრო მის ჯან მრთე ლო ბი სა და 
სო ცი ალ ური დაც ვის სა მი ნის ტროს ექ სპერ ტი. 
გახ ლავთ მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-
რენ ცი ის მო ნა წი ლე, მომ ხსე ნე ბე ლი და ხელ-
მძღვა ნე ლი, 150-მდე სა მეც ნი ერო ნაშ რო მის, 
20-მდე მო ნოგ რა ფი ის ავ ტო რი. კითხუ ლობს 
სა ლექ ციო კურ სებს: ენ დოკ რი ნო ლო გი აში. 
ას ევე სა მეც ნი ერო ლექ ცი ებს რე ზი დენ ტე ბი სა 
და ექ იმ ებ ის თვის.

ელ ენე გი ორ გა ძე

თსუ მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი, 
ენ დოკ რი ნო ლო გი ის ერ ოვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის 
ან დრო ლო გი ური დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა-
ნე ლი. არ ის სა ქარ თვე ლოს დი აბ ეტ ისა და 
მე ტა ბო ლუ რი დარ ღვე ვე ბის შემ წავ ლე ლი 
ახ ალ გაზ რდუ ლი ას ოცი აცი ის ვი ცე-პრე ზი დენ-
ტი. ევ რო პის სიმ სუქ ნის შემ სწავ ლე ლი ას-
ოციაციის ოფ იცი ალ ური წევ რი, გარ და ამ ისა, 
არ ის  სა ქარ თვე ლოს სიმ სუქ ნის შემ სწავ ლე ლი 
ას ოცი აცი ის გამ გე ობ ის, ევ რო პის სიმ სუქ ნის 
შემ სწავ ლე ლი ას ოცი აცი ის ახ ალ გაზ რდა 
მკვლე ვარ თა ფრთის,  ევ რო პის ინ სუ ლინ 
რე ზის ტენ ტო ბის შემ სწავ ლე ლი ჯგუ ფის, ევ-
რო პის დი აბ ეტ ის შემ სწავ ლე ლი ას ოციაციის, 
ამე რი კის კლი ნი ცისტ ენ დოკ რი ნო ლოგ თა 
ას ოცი აცი ის, და ევ რო პის ან დრო ლოგ თა ას-
ოცი აცი ის წევ რი, ას ევე ჟურ ნალ „Andrology“-ის 
ექ სპერ ტი, მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-
რენ ცი ის მო ნა წი ლე და მომ ხსე ნე ბე ლი, 15-მდე 
სა მეც ნი ერო ნაშ რო მის ავ ტო რი. კითხუ ლობს 
სა ლექ ციო კურ სებს: ენ დოკ რი ნო ლო გი ასა და 
ან დრო ლო გი აში სტუ დენ ტე ბი სა და რე ზი დენ-
ტე ბი სათ ვის.

შო თა ჯან ჯღა ვა
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სიმ სუქ ნეს შორს, ას ევე ტეს ტოს ტე რო ნის 
კო რე ლა ცი ური კავ ში რე ბის დად გე ნა კარ-
დიო-მე ტა ბო ლურ რისკ-ფაქ ტო რებ თან. 
ამ ის შემ დეგ კი ტეს ტოს ტე რო ნით ჩა ნაც-
ვლე ბი თი თე რა პი ის გავ ლე ნის შეს წავ ლა 
ინ სუ ლინ რე ზის ტენ ტო ბა ზე, სიმ სუქ ნე ზე და 
სპე ცი ფი ურ კარ დიო-მე ტა ბო ლურ რისკ-
ფაქ ტო რებ ზე. 

 „ჩვე ნი კვლე ვის თა ნახ მად დად გინ-
და, რომ ტეს ტოს ტე რო ნის დო ნე სის-
ხლში უარ ყო ფი თად კო რე ლი რებ და 
(უარ ყო ფით კავ შირ ში იყო) მე ტა ბო ლურ 
სინ დრომ თან (ნივ თი ერ ებ ათა ცვლის 
დარ ღვე ვა, რო მე ლიც შემ დგომ ში ზრდის 
შაქ რი ანი დი აბ ეტ ის, ათ ერ ოს კლე რო ზის, 
ინ სულ ტის, ინ ფარ ქტის, ონ კო ლო გი ური 
და ავ ად ებ ებ ის რის კს) და ას ევე მის ცალ-
კე ულ კომ პო ნენ ტებ თან. რო დე საც ან-
ალ იზ ში ჩავ რთეთ მხო ლოდ ინ სუ ლი ნის 
მი მართ მგრძნო ბე ლო ბის გან საზღვრის 
ინ დექ სი, მა შინ კო რე ლა ცი ური კავ ში რი 
მე ტა ბო ლურ სინ დრომ თან გაქ რა, რაც 
იმ ის მაჩ ვე ნე ბე ლია, რომ ტეს ტოს ტე რონ-
სა და მე ტა ბო ლურ სინ დრო მენს შო რის 

კო რე ლა ცია არ ამ არ ტო ინ სუ ლინ რე ზის-
ტენ ტო ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. პა ცი ენ-
ტე ბის 85%-ს აღ ენ იშ ნე ბო და ცხი მო ვა ნი 
ქსო ვი ლის გა და ნა წი ლე ბა ან დრო იდ ული 
ტი პით (მა მა კა ცუ რი ტი პი), რაც გუ ლის-
ხმობს ცხი მის უპ ირ ატ ეს ად მუც ლის არ-
ეში ჩა ლა გე ბას. აბ დო მი ნა ლუ რი სიმ სუქ ნე 
კი (მუც ლის მი და მო ში არ სე ბუ ლი მო ბი-
ლი ზე ბუ ლი ცხი მო ვა ნი მა სა), რო მე ლიც 
აღ ენ იშ ნე ბო დათ და ნარ ჩენ პა ცი ენ ტებს, 
რო მე ლიც უფ რო მე ტად ას ოც ირ დე ბა 
კარ დიო-მე ტა ბო ლურ დარ ღვე ვე ბის გაზ-
რდილ რის კთან“. – აცხა დებს კვლე ვის 
ავ ტო რი, „ენ დოკ რი ნო ლო გი ის ერ ოვ ნუ-
ლი ინ სტი ტუ ტის“ ექ იმი ენ დოკ რი ნო ლოგ-
ან დრო ლო გი, თსუ დოქ ტო რან ტი შო თა 
ჯან ჯღა ვა.

ამ კვლე ვა ში ან დრო იდ ული სიმ სუქ ნე 
უფ რო მჭიდ რო კო რე ლა ცი აში იყო ტეს-
ტოს ტე რო ნის დო ნეს თან. კვლე ვის შე დე-
გად ჩა მო ყა ლიბ და შემ დგი კონ ცეფ ცი ები: 
ტეს ტოს ტე რო ნის დო ნე და დე ბი თად კო-
რე ლი რებს (თა ნა ფარ დო ბა შია) სხე ულ ის 
მა სის ინ დექ სთან (ად ამი ან ის ოპ ტი მა ლუ-

რი მა სა მი სი ფი ზი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, წო ნა, სი მაღ ლე და 
ა.შ.) სის ხლის პლაზ მა ში არ სე ბუ ლი ტეს-
ტოს ტე რო ნის დო ნე უარ ყო ფით კო რე ლა-
ცი აში (თა ნა ფარ დო ბა ში) იყო ინ სუ ლინ-
რე ზის ტენ ტო ბის ინ დექ სთან (ინ დექ სთან, 
რო მე ლიც აჩ ვე ნებს მგრძნო ბე ლო ბას ინ-
სუ ლი ნის მი მართ). 

რო გორც მეც ნი ერ ები გან მარ ტა ვენ, 
ტეს ტოს ტე რო ნის და ბა ლი დო ნე ას ოც ირ-
ებ ულია დის ლი პი დე მი ურ ცვლი ლე ბებ-
თან (ცხი მო ვა ნი ცვლის დარ ღვე ვებ თან 
ანუ მა ღალ ქო ლეს ტე რინ თან, სის ხლში 
მო ცირ კუ ლი რე სხვა მავ ნე ცხი მებ თან) და 
ტეს ტოს ტე რო ნის დო ნე უარ ყო ფი თად კო-
რე ლი რებს ლეპ ტი ნის დო ნეს თან. ლეპ-
ტი ნი სიმ სუქ ნის ჰორ მო ნია, რო მე ლიც 
სინ თე ზირ დე ბა ცხი მო ვან ქსო ვილ ში, 
რომ ლის დო ნე უარ ყო ფით კო რე ლა ცი-
აში იყო ტეს ტოს ტე რო ნის ანუ მა მა კა ცის 
სას ქე სო ჰორ მონ თან. ტეს ტოს ტე რო ნის 
და ბა ლი დო ნე მა მა კა ცებ ში შე საძ ლოა იყ-
ოს მე ტა ბო ლუ რი სინ დრო მის გან ვი თა რე-
ბის წი ნას წა რი მაჩ ვე ნე ბე ლი.

ტეს ტოს ტე რო ნით ჩა ნაც ვლე ბი თი თე-
რა პია აუმ ჯო ბე სებს სხე ულ ის მა სის ინ-
დექს, მგრძნო ბე ლო ბას ინ სუ ლი ნის მი-
მართ და ას ევე აწ ეს რი გებს ცხი მო ვა ნი 
ცვლის დარ ღვე ვებს. 

„ორ გა ნიზ მში ტეს ტოს ტე რო ნის კონ-
ცენ ტარ ცი ის გან საზღვრა ჭარ ბი წო ნი სა 
და სიმ სუქ ნის მქო ნე მა მა კაც პა ცი ენ ტებ ში, 
შე საძ ლოა, დაგ ვეხ მა როს მე ტა ბო ლუ რი 
სინ დრო მის ად რე ულ დი აგ ნოს ტი კა სა და 
დრო ულ პრო ფი ლაქ ტი კურ ღო ნის ძი ებ-
ებ ში, რაც ხელს შე უწყობს სიმ სუქ ნე სა და 
მე ტა ბო ლურ სინ დრომ თან და კავ ში რე-
ბულ გარ თუ ლე ბე ბის შემ ცი რე ბას. კვლე-
ვის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ცი ით: 
ჰი პო გო ნა დიზ მი (მდგო მა რე ობა, რო დე-
საც მა მა კა ცის სას ქე სო ჰორ მო ნე ბის დო-
ნე დაქ ვე ით ებ ულია ან არ ხდე ბა სპერ მის 
ნორ მა ლუ რი სინ თე ზი) და ერ ექ ცი ული 
დის ფუნ ქცია სიმ სუქ ნის მქო ნე მა მა კა-
ცებ ში და კავ ში რე ბუ ლია კარ დი ომ ეტ აბ-
ოლ ური და ავ ად ებ ის გაზ რდილ რის კთან 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ აში. აღ ნიშ ნუ-
ლი კვლე ვის შე დე გებ მა ხე ლი შე უწყო ახ-
ალი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას დღე ის ათ ვის 
არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ და, 
ას ევე, მო მა ვალ ში წა ახ ალ ის ებს, უფ რო 
ღრმა და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის 
მქო ნე კვლე ვე ბის დაწყე ბას“. – გან მარ-
ტავს კვლე ვის ხელ მძღვა ნე ლი, ექ იმი ენ-
დოკ რი ნო ლო გი, „ენ დოკ რი ნო ლო გი ის 
ერ ოვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტი“-ს ხელ მძღვა ნე-
ლი, თსუ მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის ას ოც-
ირ ებ ული პრო ფე სო რი ელ ენე გი ორ გა ძე.

მკვლე ვარ თა აზ რით, კვლე ვის ფარ-
გლებ ში გა მოვ ლინ და ქარ თუ ლი მო სახ-
ლე ობ ის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი კარ დი-
ომ ეტ აბ ოლ ური მა ხა სი ათ ებ ლე ბი და ტეს-
ტოს ტე რო ნის ურ თი ერ თკო რე ლა ცი ური 
კავ ში რი აღ ნიშ ნულ მა ხა სი ათ ებ ლებ თან 
და მა თი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. კვლე ვა ში არ-
სე ბუ ლი მა სა ლა და მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი 
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ცხრ.1. სხეულის მასის ინდექსის და თავისუფალი ტესტოსტერონის თანაფარდობა

 სხეულის მასის ინდექსის და თავისუფალი ტესტოსტერონის თანაფარდობა 
(თანაფარდობის კოეფიციენტი იყო r -0.10).
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და ეხ მა რე ბა პა რაქ ტი კოს ექ იმ ებს მუ შა-
ობ აში, კერ ძოდ: სიმ სუქ ნით და ავ დე ბუ ლი 
მა მა კა ცე ბის მარ თვა ში. კვლე ვამ თვალ-
ნათ ლივ და ად ას ტუ რა სიმ სუქ ნის დროს 
არ სე ბუ ლი მე ტა ბო ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი 
ორ გა ნიზ მში, მათ შო რის მა მა კა ცებ ში არ-
სე ბუ ლი ის ეთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, 
რო გო რი ცაა ან დრო გე ნე ბის დე ფი ცი ტი. 
კვლე ვის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
შე მუ შავ და შემ დე გი რე კო მენ და ცი ები: 
მა მა კა ცებს, რომ ლებ საც აღ ენ იშ ნე ბათ 
სიმ სუქ ნე, რე კო მენ დე ბუ ლია სკრი ნინ გუ-
ლი ტეს ტის სა ხით ჩა უტ არ დეთ ან დრო-
გე ნუ ლი სტა ტუ სის – მა მა კა ცის სას ქე სო 
ჰორ მო ნის დო ნის გან საზღვრა სის ხლში. 
იმ პა ცი ენ ტე ბის თვის, ვი საც აღ ენ იშ ნე ბა 
ან დრო გენ დე ფი ცი ტი, რე კო მენ დე ბუ ლია 
წო ნას თან ერ თად ან დრო გე ნუ ლი ბა ლან-
სის კო რექ ცია. 

რო გორც კვლე ვის ავ ტო რი შო თა 
ჯან ჯღა ვა მი იჩ ნევს: „კვლე ვის შე დე გე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, მა მა კა ცის სას ქე სო 
ჰორ მო ნე ბის მო წეს რი გე ბი სათ ვის ას-
აკ ოვ ან პა ცი ენ ტებ ში რე კო მენ დე ბუ ლია 
ჩა ტარ დეს ტეს ტოს ტე რო ნით ჩა ნაც ვლე-
ბი თი თე რა პია, წი ნამ დე ბა რე ჯირ კვლის 
ანუ პროს ტა ტის მდგო მა რე ობ ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით. ახ ალ გაზ რდა მა მა კა ცებ ში, 
ან დრო გე ნუ ლი ბა ლან სის მო წეს რი გე ბის 
მიზ ნით, რე კო მენ დი რე ბუ ლია ფერ მენტ 
არ ომ ატ აზ ას ინ ფი ბი ტო რის გა მო ყე ნე ბა, 
ჰი პერ სე ტო გე ნიზ მის დროს. სიმ სუქ ნის 
მქო ნე მა მა კა ცებ ში მა ღა ლია ფერ მენ-
ტი – არ ომ ატ აზა, რო მე ლიც აძ ლი ერ ებს 
მა მა კა ცის ჰორ მო ნის ტეს ტოს ტე რო ნის 
გარ დაქ მნას ქა ლის ჰორ მონ ეს ტრო გე-
ნად, ამ იტ ომ სიმ სუქ ნის მქო ნე მა მა კა ცებ-
ში, რე კო მენ დე ბუ ლია, სას ქე სო ჰორ მო-
ნის მო წეს რი გე ბის მიზ ნით, აღ ნიშ ნუ ლი 
ფერ მენ ტის ბლო კი რე ბა. კვლე ვა ში არ-
სე ბუ ლი დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ები, 
ყო ველ დღი ურ პრაქ ტი კა ში ექ იმ-ენ დოკ-
რი ნო ლოგს, ან დრო ლოგს და ეხ მა რე ბა 
სიმ სუქ ნით და ავ ად ებ ული მამ რო ბი თი 
სქე სის პა ცი ენ ტე ბის მკურ ნა ლო ბის სწორ 
წარ მარ თვა ში, რაც მკურ ნა ლო ბის მაქ სი-
მა ლუ რი შე დე გის მიღ წე ვის სა ფუძ ვე ლი 
იქ ნე ბა“.

კვლე ვის დი ზა ინი, კვლე ვა ში არ სე ბუ-
ლი შე დე გე ბი და მათ სა ფუძ ველ ზე მი ღე-
ბუ ლი დას კვნე ბი მეც ნი ერ ული სი ახ ლეა 
ექ იმ ებ ის თ ვის. კვლე ვა ჩა ტარ და ყვე ლა 
ას აკ ობ რი ვი ჯგუ ფის მა მა კა ცებ ში, რო-
მელ თაც აღ ენ იშ ნე ბათ სიმ სუქ ნე ან ჭარ-
ბი წო ნა. პა ცი ენ ტე ბი შე ირ ჩნენ წი ნას წარ, 
სპე ცი ალ ური კითხვა რის სა შუ ალ ებ ით, 
რო მე ლიც იძ ლე ოდა მა მა კა ცე ბის სას ქე-
სო ჰორ მო ნე ბის დე ფი ცი ტის მა ხა სი ათ-
ებ ლებს. კვლე ვამ პრაქ ტი კოს ექ იმ ებს 
თვალ ნათ ლივ და ან ახა ქარ თუ ლი პო პუ-
ლა ცი ის ათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი მე ტა-
ბო ლუ რი დარ ღვე ვე ბი მა მა კა ცებ ში და 
შემ დგომ ში მა თი გა მოს წო რე ბის სა შუ ალ-
ებ ები. 

კვლე ვის თა ნახ მად დაქ ვე ით ებ ული 
ტეს ტოს ტე რო ნის დო ნე ზრდი და მე ტა ბო-

ლუ რი სინ დრო მის გან ვი თა რე ბის რის კს, 
რაც ის ეთი ვე რა გი და ავ ად ებ ის გან ვი თა-
რე ბის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა, რო გო რი ცაა 
ათ ერ ოს კლე რო ზი, შაქ რი ანი დი აბ ეტი 
ტი პი 2, არ ტე რი ული ჰი პერ ტენ ზია და ა.შ. 

„ჩვენს მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვას აქ ვს 
რი გი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი. პირ ველ რიგ ში, 
კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ობ დნენ ის პი რე ბიც, 
ვი საც გე ნე ტი კუ რად მიდ რე კი ლე ბა ჰქონ-
დათ წო ნის მა ტე ბის კენ. ამ ის გა მო, მე ტა-
ბო ლუ რი სინ დრო მის სი ჭარ ბე შე საძ ლოა 
ცო ტა თი გაზ რდი ლიც არ ის, ვიდ რე სხვა 
შემ თხვე ვებ ში. რად გან კვლე ვა ში მო ნა-
წი ლე ობ ას იღ ებ და მხო ლოდ ქარ თვე ლი 
პო პუ ლა ცია, შე საძ ლოა შე დე გე ბი არ მი-
ეს ად აგ ებ ოდ ეს სხვა ეთ ნი კურ წარ მო მად-
გენ ლებს, ვი ნა იდ ან ის ინი გან სხვავ დე ბი-
ან სო ციო-ეკ ონ ომ იკ ური, კვე ბის სტი ლი სა 
და ტრა დი ცი ებ ის მი ხედ ვით“. – აღ ნიშ ნავს 
ელ ენე გი ორ გა ძე. 

კვლე ვა ში ას ევე ჩარ თუ ლი იყ ვნენ „ენ-
დოკ რი ნო ლო გი ის ერ ოვ ნუ ლი ინ სტი ტუ-
ტის ექ იმი ენ დოკ რი ნო ლო გე ბი: ქე თე ვან 
ას ათი ანი- მე დი ცი ნის დოქ ტო რი; მა რი ნა 
ლო მი ძე – თსუ მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის 
ას ის ტენტ-პრო ფე სო რი, ექ იმი ენ დოკ რი-
ნო ლო გი, მე დი ცი ნის დოქ ტო რი; მა რი ნა 

ცა გა რე ლი – ექ იმი ენ დოკ რი ნო ლო გი, მე-
დი ცი ნის დოქ ტო რი; ლა შა უჩ ავა – ექ იმი 
ენ დოკ რი ნო ლო გი, თსუ დოქ ტო რან ტი; 
თა მარ ზე რე კი ძე – ექ იმი ენ დოკ რი ნო ლო-
გი, თსუ დოქ ტო რან ტი. 

 კვლე ვის შე დე გე ბი სა ქარ თვე ლოს 
გარ და წარ მოდ გე ნი ლი იყო სა ერ თა შო-
რი სო კონ ფე რენ ცი ებ ზე: 1st International 
Diabetes and Obesity Forum, Athens, Greece; 
2011 წე ლი; Royan International Twin 
Congress 13th Congress on Reproductive 
Biomedicine 8th Congress on Stem Cell 
Biology & Technology; Teheran; Iran 2011 წე-
ლი; რი გი თი ზე პი რი მოხ სე ნე ბის შემ დგომ 
მე ორე დღეს ნაშ რო მი წარ დგე ნილ იქ ნა 
პლე ნა რუ ლი ლექ ცი ის სა ხით, რო გორც 
ამ დარ გში ჩა ტა რე ბუ ლი ერთ-ერ თი ინ ოვ-
აცი ური კვლე ვა. 

 2nd Central European Congress on 
Obesity, Budapest, Hungary; 2009 წე ლი; 11th 
and 18th European Congress of Endocrinology, 
Istanbul, Turkey; 2009 da 2011 წწ; 19th 
European Congress on Obesity, Lyon, France, 
2012 წე ლი; European Congress of Andrology, 
Berlin, German, 2013 წე ლი; American 
Association of Clinical Endocrinologist annual 
meeting, Las-Vegas, America, 2014 წე ლი.
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საქართველოს 
მოსახლეობის დიდ 
ნაწილს ფარისებრი 

ჯირკვლის
დისფუნქცია აქვს

ივანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ალ ექ სან დრე ნა თიშ ვი ლის მორ ფო ლო-
გი ის ინ სტი ტუ ტის მეც ნი ერ ებ ის კვლე ვა 
„ჰი პო თი რე ოზ ის (ფა რი სებ რი ჯირ კვლის 
ფუნ ქცი ის უკ მა რი სო ბის) სტრუქ ტუ რუ ლი 
და რე ცეპ ტო რუ ლი იდ ენ ტი ფი კა ცია სა-
ქარ თვე ლოს რე გი ონ ებ ის ოპ ერ აცი ულ 
მა სა ლა ზე დაყ რდნო ბით“ წლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობს. კვლე ვა ში 
გა მო ყე ნე ბუ ლია მორ ფო ლო გი ის ინ სტი-
ტუ ტის კლი ნი კუ რი და ექ სპე რი მენ ტუ ლი 
პა თო ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტის მა ტე რი-

ალ ურ-ტექ ნი კუ რი რე სურ სი, ას ევე ენ დოკ-
რი ნო ლო გი ის ერ ოვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის 
კლი ნი კუ რი და სა დი აგ ნოს ტი კო ლა ბო-
რა ტო რი ული (იმ უნ ოფ ერ მენ ტუ ლი, დენ-
სი ტო მეტ რი ული) ბა ზა. 

კვლე ვის ჩა ტა რე ბის სა ფუძ ველ ზე სა-
უბ რი სას სა მეც ნი ერო ჯგუ ფის ხელ მძღვა-
ნე ლი, მე დი ცი ნის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ-
ტო რი, თსუ ა. ნა თიშ ვი ლის ინ სტი ტუ ტის 
ცი ტო ლო გი ის ლა ბო რა ტო რი ის გამ გე, 
სა ხელ მწი ფო პრე მი ის ლა ურე ატი, პრო-
ფე სო რი ზუ რაბ ცა გა რე ლი შემ დეგ არ გუ-
მენ ტებს ას ახ ელ ებს:

„დღე ის ათ ვის არ არ სე ბობს სტა ტის-
ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი სა ქარ თვე ლო ში 
ფა რი სებ რი ჯირ კვლის (ფჯ) სიმ სივ ნუ რი 
(არ ამ არ ტო ავ თვი სე ბი ანი) და ზი ან ებ ის 
შე სა ხებ. არ სე ბობს მხო ლოდ ერ თე ული 
მო ნა ცე მე ბი რუბ რი კით „სხვა დას ხვა სიმ-
სივ ნე ები“ (იხ. და ავ ად ებ ათა კონ ტრო ლის 
სტა ტის ტი კუ რი ცნო ბა რი 2007, 2010 წწ.), 
რაც მო ნა ცემ თა ბა ზის გა ფარ თო ება-გავ-
რცე ლე ბის რე ალ ურ შე საძ ლებ ლო ბას გა-
მო რიცხავს. ამ სა კითხში ფუნ და მენ ტუ რი, 
მეც ნი ერ ულ კონ ცეფ ცი აზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
გა მოკ ვლე ვის სიმ ცი რე გა ნა პი რო ბებს ექ-

მე დი ცი ნის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, 
პრო ფე სო რი, მეც ნი ერ ებ ის დამ სა ხუ-
რე ბუ ლი მოღ ვა წე, სა ხელ მწი ფო პრე-
მი ის ლა ურე ატი, თსუ ა. ნა თიშ ვი ლის 
მორ ფო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის ცი ტო-
ლო გი ის ლა ბო რა ტო რი ის გამ გე. მი სი 
კვლე ვის სფე რო ებია: სის ხლძარ-
ღვთა ენ დო თე ლი უმ ის პა თო ლო გი ის 
თე ორია, სა ქარ თვე ლო ში ფა რი სებ-
რი ჯირ კვლის და ავ ად ებ ათა მორ ფო-
ეპ იდ ემი ოლ ოგი ური კვლე ვა. არ ის 8 
მო ნოგ რა ფი ის, 3 სა ხელ მძღვა ნე ლო-
სა და 200-ზე მე ტი სა მეც ნი ერო ნაშ-
რო მის ავ ტო რი.  არის თსუ მე დი ცი ნის 
ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტებ თან  მუ-
შა ობ ის კო ორ დი ნა ტო რი; სა ქარ თვე-
ლოს პა თო ლო გა ნა ტომ თა ას ოცი-
აცი ის და ჟურ ნალ „ექ სპე რი მენ ტუ ლი 
და კლი ნი კუ რი მე დი ცი ნის“ სა რე დაქ-
ციო საბ ჭოს წევ რი; თსუ მე დი ცი ნის 
დარ გში დოქ ტო რის აკ ად ემი ური 
ხა რის ხის მიმ ნი ჭე ბე ლი საბ ჭოს თავ-
მჯდო მა რე. ევ რო პის ელ ექ ტრო ნუ ლი 
მიკ როს კო პი ის ას ოცი აცი ის პრე ზი დი-
უმ ის და სა ქარ თვე ლოს ცი ტო ლოგ თა 
ას ოცი აცი ის წევ რი. გახ ლავთ სა ერ-
ათ აშ ორ ისო და ერ ოვ ნუ ლი სა მეც-
ნი ერო ფონ დე ბის, მათ შო რის შო თა 
რუს თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი-
ერო ფონ დის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი 
2 საგ რან ტო პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე-
ლი. მო ნა წი ლე ობს სა ერ თა შო რი სო 
კონ ფე რენ ცი ებ ის ორ გა ნი ზე ბა სა და 
ჩა ტა რე ბა ში. კითხუ ლობს ლექ ცი ებს 
თსუ დოქ ტო რან ტებ თან. და ჯილ დო-
ვე ბუ ლია „ღირ სე ბის ორ დე ნით“.

ზუ რაბ ცა გა რე ლი

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის 51,3%–ს ფა რი სებ რი ჯირ კვლის უკ მა რი სო ბის სხვა და-
ს ხვა ვა რი ან ტე ბი აღ ენ იშ ნე ბა. ას ეთი აზ რი გა მოთ ქვა თსუ-ს მეც ნი ერ თა ჯგუფ მა, რო მე-
ლიც სა ქარ თვე ლო ში ფა რი სებ რი ჯირ კვლის და ავ ად ებ ათა მორ ფო ეპ იდ ემი ოლ ოგი ის 
სა კითხებს  სწავ ლობს.

ფარისებრი ჯირკვლის სტრუქტურა ფუნქციის უკმარისობის დროს
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სპერ ტი ზის ჩა ტა რე ბის და პროგ ნო ზის ოპ-
ტი მი ზა ცი ის და ბალ ხა რის ხს“. 

თსუ მეც ნი ერ თა მი ერ გან ხორ ცი ელ-
ებ ული კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ აში სუბ კლი-
ნი კუ რი ჰი პო თი რე ოზ ის სხვა დას ხვა ვა რი-
ან ტი (და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო) და ტოქ-
სი კუ რი კვან ძე ბის სი ჭარ ბე ახ ალ გაზ რდა 
და სა შუ ალო ას აკ ის ორ ივე სქე სის პი რებ-
ში (აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო). 

კვლე ვის გან მავ ლო ბა ში შეს წავ ლი-
ლია სა ქარ თვე ლოს მთი ან და დაბ ლობ 
რე გი ონ ებ ში ფა რი სებ რი ჯირ კვლის და-
ავ ად ებ ათა დი ფე რენ ცი ული პრო ფი ლი. 
ჰი პო თი რე ოზ ის გა მომ წვე ვი ფაქ ტო რე ბის 
(ეკ ოლ ოგია, მათ შო რის, სას მე ლი წყა-
ლი, სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბი, სა მე დი ცი ნო 
პრო ცე დუ რე ბი და სხვა) მაპ რო ვო ცი რე ბე-
ლი რო ლი. 

სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ებ ში ცვლი-
ლე ბე ბი აღ ინ იშ ნე ბა ფა რი სებ რი ჯირ-
კვლის და ავ ად ებ ათა კლი ნი კო-მორ ფო-
ლო გი ური და მო ლე კუ ლურ-ბი ოლ ოგი-
ური პრო ფი ლის მხრივ, სა ხელ დობრ, 
დი ფუ ზურ-ტოქ სი კუ რი ჩიყ ვის სიხ ში რის 
კლე ბის ფონ ზე მო იმ ატა ჰი პო თი რე ოზ ის 
გა მოვ ლე ნამ.

„მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ჰი პო თი რე-
ოზ ის დროს იზ რდე ბა არა მარ ტო რეპ რო-
დუქ ცი ული ფუნ ქცი ის მოშ ლის, არ ამ ედ 
ფა რი სებ რი ჯირ კვლის, ძუ ძუ სა და საშ-
ვი ლოს ნოს ყე ლის ონ კო ლო გი ურ და ავ-
ად ებ ათა რის კი. იმ ატა ჰი პო თი რე ოზ ის 
გა მოვ ლე ნამ მრა ვალ კვან ძო ვა ნი ჩიყ ვის 
სა ხით, რო მე ლიც, პრობ ლე მის თა ნა მედ-
რო ვე გა გე ბით, ას ოც ირ დე ბა კი ბოს წი ნა 
პრო ცე სებ თან, თი რეოიდული დის ფუნ-
ქცია სა ქარ თვე ლოს რე გი ონ ებ ის თვის 
წარ მო ად გენს დე მოგ რა ფი ულ, სო ცი ალ-
ურ და სა მე დი ცი ნო-გე ოგ რა ფი ულ პრობ-
ლე მას“. – გან მარ ტავს პრო ფე სო რი ზუ-
რაბ ცა გა რე ლი. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს 
სა მე დი ცი ნო-გე ოგ რა ფი ული ან ომ ალი ებ-
ის და გა რე მოს რისკ-ფაქ ტო რე ბის გა მო-
სავ ლე ნად 2006 წელს შე მუ შავ და სა ქარ-
თვე ლოს რა დი აცი ული და ბინ ძუ რე ბის 
რუ კა, რო მელ ზე დაც ე. წ. „ცხე ლი წერ ტი-
ლების“ პა რა ლე ლუ რად, ნა თიშ ვი ლის ინ-
სტი ტუ ტის თა ნამ შრო მელ თა მი ერ მო ნიშ-
ნუ ლია ფა რი სებ რი ჯირ კვლის კვან ძო ვა ნი 
წარ მო ნაქ მნე ბის გავ რცე ლე ბის სიხ ში რე, 
მო ლე კუ ლურ-ბი ოლ ოგი ური პრო ფი ლი 
და მა ლიგ ნი ზა ცი ის პო ტენ ცი ალი. 

„ალ. ნა თიშ ვი ლის მორ ფო ლო გი-
ის ინ სტი ტუ ტის თა ნამ შრო მელ თა მი ერ 
6 000-ზე მეტ ოპ ერ აცი ულ და 1700-ზე მეტ 
ექ ოს კო პი ურ პუნ ქცი ურ-ას პი რა ცი ული ბი-
ოფ სი ის მა სა ლა ზე ჩა ტა რე ბუ ლი დაკ ვირ-

ვე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ჰო პო თი რე ოზი იწ ვევს 
პო ლი ორ გა ნულ (მრა ვალ ორ გა ნო თა) 
ცვლი ლე ბებს. ამ ცვლი ლე ბებს მი ეკ უთ-
ვნე ბა საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის ეპ ით ელი-
უმ ში (მრა ვა ლუჯ რე დო ვა ნი ორ გა ნიზ მის 
ქსო ვი ლის ტი პი, რო მე ლიც ძი რი თა დად 
დაც ვი სა და შე წო ვის ფუნ ქცი ას ახ ორ-
ცი ელ ებს) უჯ რედ თა მო ლე კუ ლურ-ბი-
ოლ ოგი ური ატ იპია, რაც და ზი ან ებ ათა 
ბი ოლ ოგი ური პროგ რე სი ის შე ფა სე ბის 
თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ-
ნო ზუ ლი ნი შა ნია. ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბით, ეს 
ფე ნო მე ნი უნ და იყ ოს ორი წამ ყვა ნი ჰორ-
მო ნუ ლი სის ტე მის ჯვა რე დი ნი კომ ბი ნა ცი-
ის შე დე გი“. – გან მარ ტავს კვლე ვის მე ორე 
მო ნა წი ლე, მე დი ცი ნის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რი, თსუ ალ ექ სან დრე ნა თიშ ვი-
ლის მორ ფო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის კლი ნი-
კუ რი და ექ სპე რი მენ ტუ ლი პა თო ლო გი ის 
დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლი, პრო ფე-
სო რი ლი ანა გო გი აშ ვი ლი.

კვლე ვის მა სა ლე ბის თა ნახ მად, ჰი პო-
თი რე ოზ ის დროს 25 წლის ას აკ ამ დე პი-
რებ ში ფა რი სებ რი ჯირ კვლის კვან ძო ვა ნი 
და ზი ან ებ ის მა ლიგ ნი ზა ცი ის (უჯ რე დე ბის 
მი ერ ავ თვი სე ბი ანი სიმ სივ ნის და მა ხა სი-
ათ ებ ელი თვი სე ბე ბის შე ძე ნა), სიხ ში რე 
აღ წევს 4%-ს, რაც საკ მა ოდ მა ღა ლი მაჩ-
ვე ნე ბე ლია. 

თსუ ალ. ნა თიშ ვი ლის მორ ფო ლო გი-
ის ინ სტი ტუ ტის მკვლე ვარ თა მი ერ შე მუ-
შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ები ით ვა ლის წი-
ნებს სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის ჯან-
დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ში ფა რი-
სებ რი ჯირ კვლის სკრი ნინ გის ჩარ თვას 35 
წლის ას აკ ის ზე ვით ქა ლებ ში, ას ევე ამ პა-
თო ლო გი ით და ავ ად ებ ულ თა საშ ვი ლოს-
ნოს ყე ლის ეპ ით ელი უმ ის მო ნი ტო რინ გს.

მეც ნი ერ თა გან მარ ტე ბით, ფა რი სებ-
რი ჯირ კვლის მორ ფო ეპ იდ ემი ოლ ოგი-
ური კვლე ვის შე დე გე ბი, დას კვნე ბი და 
რე კო მენ და ცი ები სა ფუძ ვლად უდ ევს 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 
პროფესორი, თსუ ალ. ნათიშვილის 
მორფოლოგიის ინსტიტუტის 
სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, 
კლინიკური და ექსპერიმენტული 
პათოლოგიის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელი. მისი სამეცნიერო 
კვლევის პრიორიტეტებია: 
გულ-ფილტვის სინდრომი, 
სისხლძარღვთა რესტრუქტურიზაცია, 
მეტაბოლური სინდრომის 
ულტრასტრუქტურული საფუძვლები. 
არის 4 წიგნის და 200-ზე  მეტი 
სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.
საქართველოს პათოლოგანატომთა 
და  ციტოპათოლოგთა ასოციაციის 
წევრი, ევროპის ელექტრონული 
მიკროსკოპიის  საზოგადოების 
წევრი; ჟურნალ  „Georgian Medical 
News“ სარედაქციო კოლეგიის 
და ჟურნალ „ექსპერიმენტული 
და კლინიკური მედიცინის“ 
სარედაქციო საბჭოს წევრი; 
სისტემატურად მონაწილეობს 
მოხსენებებითა და სალექციო 
კურსებით საერთაშორისო 
პროფესიულ ტრინინგებისა და 
სემინარების მუშაობაში; არის 
არაერთი საერთაშორისო და 
რეგიონული საგრანტო პროექტის 
ხელმძღვანელი და კოორდინატორი. 
კითხულობს სპეციალურ 
კურსს თსუ რეზიდენტებთან და 
დოქტორანტებთან ემბრიოლოგიასა 
და ნეირომეცნიერებაში. 
დაჯილდოებულია ღირსების 
ორდენით.

ლიანა  გოგიაშვილი

საქართველოს რეგიონებში 
ცვლილებები აღინიშნება ფარისებრი 
ჯირკვლის  დაავადებათა კლინიკო–
მორფოლოგიური და მოლეკულურ–
ბიოლოგიური პროფილის მხრივ, 
სახელდობრ, დიფუზურ–ტოქსიკური 
ჩიყვის  სიხშირის კლების ფონზე 
მოიმატა ჰიპოთირეოზის გამოვლენამ.
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დამ ზოგ ვე ლი ოპ ერ აცი ული ჩა რე ვის ტექ-
ნი კის შე მუ შა ვე ბას, ას ევე ოპ ერ აცი ამ დე 
ფჯ კვან ძო ვან და ზი ან ებ აში ე.წ. მიკ რო-
კარ ცი ნო მის ად რე ულ დი აგ ნოს ტი კას, 
რაც, სადღე ის ოდ არ აღ ემ ატ ება 10%-ს. 
მიკ რო კარ ცი ნო მა ფა რი სებ რი ჯირ კვლის 
სიმ სივ ნის ქვე სა ხე ობაა, რომ ლის ზო მაც 1 
სმ-ზე ნაკ ლე ბია. 

სხვა დას ხვა პე რი ოდ ში კვლე ვებ-
ში ჩარ თულ ნი არი ან: ელ ენე გი ორ გა ძე 
– მე დი ცი ნის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, 
პრო ფე სო რი, ენ დოკ რი ნო ლო გი ის ერ-
ოვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი; ვა-
სილ ჩა ჩი ბაია – მე დი ცი ნის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი; ენ დოკ რი ნო-
ლო გი ის ერ ოვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის ენ დო ვი-
დე ოქ ირ ურ გი ის გან ყო ფი ლე ბის გამ გე; ნი-
ნო ვეფხვა ძე – მე დი ცი ნის მეც ნი ერ ებ ათა 
დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, თსსუ პრე ვენ ცი-
ული მე დი ცი ნი სა და გა რე მოს ჯან მრთე-
ლო ბის დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლი; 
მა გუ ლი ჩხო ბა ძე – მე დი ცი ნის მეც ნი ერ-
ებ ათა დოქ ტო რი, ქუ თა ის ის ერ ოვ ნუ ლი 
სა მე დი ცი ნო ცენ ტრის პა თო ლო გი ური 
ან ატ ომი ის გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნე-
ლი; მე დი ცი ნის დოქ ტო რე ბი, თსუ ა. ნა-
თიშ ვი ლის მორ ფო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის 
უფ რო სი მეც ნი ერ თა ნამ შრომ ლე ბი – ელ-

ენე ნი კო ბა ძე, მა ნა ნა დგე ბუ აძე, თი ნა თინ 
კვა ჭა ძე, ეკ ატ ერ ინე მე ლი ქა ძე; ნა თია რუ-
რუა – თსუ მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის დოქ-
ტო რან ტი.

რო გორც პრო ფე სო რი ლი ანა გო-
გი აშ ვი ლი გან მარ ტავს, სა ქარ თვე ლოს 
სა მე დი ცი ნო სა ინ ფორ მა ციო ველ ში ან-
ალ ოგი ური კვლე ვე ბი თა ნა მედ რო ვე ტექ-
ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბით არ ტარ დე ბა. 
საზღვარ გა რეთ (იტ ალია-სარ დი ნია, სამ-
ხრეთ ამ ერ იკ ის წყნა რი ოკე ან ის სა ნა პი-
რო, აშშ, გერ მა ნია), იკ ვლე ვენ ფა რი სებ-
რი ჯირ კვლის აუტო იმ უნ ურ და ზი ან ებ ებს. 
სადღე ის ოდ აქ ტუ ალ ურია ჰი პო თი რე ოზ-
ის კავ ში რი კი ბოს წი ნა რე პრო ცე სებ თან. 
მეც ნი ერ ის გან მარ ტე ბით, მა თი კვლე ვის 
შემ დე გი სა ფე ხუ რია სა ქარ თვე ლოს მო-
სახ ლე ობ ის სხვა დას ხვა პო პუ ლა ცი ებ ში 
ფა რი სებ რი ჯირ კვლის აუტო იმ უნ ური და-
ზი ან ებ ის გე ნე ტი კუ რი მარ კე რე ბის შეს წავ-
ლა. 

ზუ რაბ ცა გა რე ლის თქმით, მი ღე ბუ ლი 
შე დე გე ბი და დას კვნე ბი ფუნ და მენ ტუ რი 
ხა სი ათ ისაა და ბევ რი მათ გა ნი პრო ფი-
ლურ კლი ნი კებ შია და ნერ გი ლი.

კვლე ვის შე დე გე ბი სხვა დას ხვა დროს 
წარ მოდ გე ნი ლი იყო: სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის ჯან დაც ვის კო მი ტე ტის 
სხდო მა ზე (2009.04.13); შო თა რუს თა ვე-
ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო ფონ დის 
საგ რან ტო პრო ექ ტე ბის სა ან გა რი შო 
სხდო მა ზე (2011.09.17); სა ერ თა შო რი სო 
კონ გრეს ზე Euro Med-14 (2014.05.06, ჰა ნო-
ვე რი, გერ მა ნია). ამ სა კითხზე გა მოქ ვეყ-
ნე ბუ ლია არა ერ თი სა მეც ნი ერო ნაშ რო-
მი ჟურ ნა ლებ ში: „Georgian Medical Neus“, 
„Allergology and Immunology“, „EuroMed“ 
– Medicine, 2014. ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის 
სა კითხზე წა კითხუ ლი მოხ სე ნე ბა კი სა-
ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი აზე Euro Med- 
2014, დიპ ლო მით და რო ბერტ კო ხის სა-
მახ სოვ რო მედ ლით და ჯილ დოვ და.

კვლევის მასალების თანახმად, 
ჰიპოთირეოზის დროს  25 წლის 
ასაკამდე პირებში ფარისებრი 
ჯირკვლის კვანძოვანი დაზიანების 
მალიგნიზაციის (უჯრედების 
მიერ ავთვისებიანი სიმსივნის 
დამახასიათებელი თვისებების შეძენა), 
სიხშირე აღწევს 4%–ს, რაც საკმაოდ 
მაღალი მაჩვენებელია.

ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა გავრცელება 
საქართველოში რეგიონების მიხედვით

აჭარა
იმერეთი-გურია
რაჭა-ლეჩხუმი
სამეგრელო
შიდა ქართლი
ქვემო ქართლი
კახეთი
ბორჯომი
თბილისი
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თსუ ქარ თუ ლი 
ინო ვა ცი ე ბი სა 

და
გა მო გო ნე ბე ბის

გა მო ფე ნა ზე
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი-

სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ მა სა გა მო ფე ნო 
ცენ ტრ „ექ სპო- ჯორ ჯი ა ში“ თსუ მეც ნი ერ -მკვლე-
ვარ თა გა მო გო ნე ბე ბი და ინო ვა ცი ე ბი წარ მო-
ად გი ნა. გა მო ფე ნა „ქარ თუ ლი ინო ვა ცი ე ბი და 
გა მო გო ნე ბე ბი ბიზ ნე სის თვის“ სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა-
მი ნის ტროს „სა ქარ თვე ლოს ინო ვა ცი ე ბის და 
ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტოს“ ორ გა ნი ზე ბით 10-
12 ივ ლისს გა ი მარ თა. 

წარ მოდ გე ნილ ინ ოვ აცი ურ პრო ექ ტებს 
შო რის იყო გუ ლის აპა რა ტი, რო მე ლიც გარ-
კვე უ ლი პე რი ო დი გუ ლის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის შე-
ნარ ჩუ ნე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და ექი მებს 
და მა ტე ბით დროს აძ ლევს პა ცი ენ ტის გა და-
სარ ჩე ნად, ლი თონ დე ფი ცი ტუ რი ანე მი ის პრო-
ფი ლაქ ტი კურ -სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბი; ეკო-
ლო გი უ რად სუფ თა სა სუ ქე ბი მცე ნა რე თა და-
სა ცა ვად; ახა ლი თა ო ბის ხე ლა ტე ბი სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის თვის; ე.წ. დსპ-ს სა წარ მო ებ ლად 
ახა ლი ეკო ლო გი უ რად სუფ თა კომ პო ნენ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბა; ბი ო ჩი პი, რო გორც ინ სტრუ მენ ტი 
ბაქ ტე რი ე ბის და ვი რუ სე ბის სკრი ნინ გის თვის; 
ღვარ ცო ფე ბის, მეწყ ე რე ბის ად რე უ ლი შეტყ ო-
ბი ნე ბის აკ უს ტი კუ რი ტე ლე მეტ რუ ლი სის ტე მე ბი 
და ა.შ. – ეს მხო ლოდ ნა წი ლია იმ სა მეც ნი ე რო 
პრო დუქ ტი დან, რო მე ლიც გა მო ფე ნა ზე იყო 
წარ მოდ გე ნი ლი.   

ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის გა მო ფე ნა- კონ ფე-
რენ ცი ა ზე თსუ რექ ტორ მა, აკა დე მი კოს მა ვლა-
დი მერ პა პა ვამ წა ი კითხა მოხ სე ნე ბა „სა ქარ-
თვე ლოს ეკო ნო მი კა: ძვე ლი პრობ ლე მე ბი და 
ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი.„

გა მო ფე ნის ორ გა ნი ზა ტო რის, სა ქარ თვე-
ლოს ინო ვა ცი ე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა-
გენ ტოს მი ზა ნია გა მო ავ ლი ნოს და წარ მო ა ჩი-
ნოს სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბი თი 
კვლე ვე ბის შე დე გე ბი და ტექ ნო ლო გი ე ბი, ხე-
ლი შე უწყ ოს ინო ვა ტო რებ სა და ბიზ ნეს-სექ-
ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის წა ხა ლი სე ბას, 
ახა ლი ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის დაწყ ე ბას და 
„სტარ ტ-აპ“ კომ პა ნი ე ბის გა ჩე ნას.

გა მო ფე ნა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო 150-ზე 
მე ტი ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი და გა მო გო ნე ბა 
სხვა დას ხვა ინ დუს ტრი ი სათ ვის. სამ დღი ა ნი 
ღო ნის ძი ე ბის ფარ გლებ ში, ქარ თველ მეც ნი ე-
რებს, გა მომ გო ნებ ლებ სა და ინო ვა ტო რებს სა-
შუ ა ლე ბა მი ე ცათ ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბის 
და ინო ვა ცი ე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით და ინ ტე რე სე ბული სა ზო გა დო ე ბის თვის 
გა ეც ნოთ სა კუ თა რი ინო ვა ცია თუ გა მო გო ნე ბის 
ეფ ექ ტიანი მო დე ლი.
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საბ ჭო თა კავ ში რი დაშ ლის შემ დეგ, 
რო მელ საც სა კუ თა რი, ყვე ლა სა ხელ-
მწი ფოს გან გან სხვა ვე ბუ ლი, შრო მის სა-
მარ თა ლი გა აჩ ნდა, და მო უკ იდ ებ ლო ბის 
გზა ზე დამ დგარ მა რეს პუბ ლი კებ მა, დე-
მოკ რა ტი ული ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბით, 
ახ ალი სა მარ თლებ რი ვი სივ რცის შექ მნა 
და იწყეს. მათ შო რის იყო სა ქარ თვე ლოც, 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის მო პო ვე ბი დან ათ-
წლე ულ ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში მოქ-
მე დებ და საბ ჭო თა პრინ ცი პებ ზე აგ ებ ული 
ძვე ლი კო დექ სი და მი უხ ედ ავ ად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი სა, მა ინც არ 
აკ მა ყო ფი ლებ და სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის 
სა ფუძ ველ ზე გა დაწყო ბი ლი სა ზო გა დო-
ებ ის მოთხოვ ნებს. 2006 წელს, სრუ ლი ად 
ახ ალი შრო მის კო დექ სი ამ ოქ მედ და; ამ 
მო მენ ტი დან საკ მა ოდ ხან გრძლი ვი პე რი-
ოდ ის გან მავ ლო ბა ში ეს სფე რო კვლა ვაც 
ყო ველ გვა რი თე ორი ული სა ფუძ ვლის გა-
რე შე ვი თარ დე ბო და; შე სა ბა მი სად, არც 
სწავ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რა იმე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა სა ლა მო იპ ოვ ებ ოდა 
მა შინ, რო დე სად შრო მის სა მარ თა ლი 
უმ აღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში, რო გორც სა-
ვალ დე ბუ ლო დის ციპ ლი ნა, ისე იკ ითხე-
ბო და. პრო ფე სორ-მას წავ ლებ ლებ სა და 
სტუ დენ ტებს, კო დექ სი სა და რამ დე ნი მე 
სტა ტი ის გარ და, სა ხელ მძღვა ნე ლო მა სა-
ლა არ გა აჩ ნდათ.

2011 წლის ნო ემ ბერ ში, თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის იურ იდი ულ 
ფა კულ ტეტ ზე პირ ვე ლი „შრო მის სა მარ-
თლის სტა ტი ათა კრე ბუ ლი“ გა მო იცა, რო-
მე ლიც ამ ქვე დარ გის აქ ტუ ალ ურ პრობ-
ლე მებს ეძ ღვნე ბა. მი სი მი ზა ნი იმ ვა კუ უმ ის 
შევ სე ბა იყო, რო მე ლიც ამ მი მარ თუ ლე-
ბით ქარ თულ სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა-
ში არ სე ბობ და. 2014 წლის 17 იან ვარს კი, 
შრო მის სა მარ თლის სტა ტი ათა მე ორე, 
2013 წლის კრე ბუ ლის პრე ზენ ტა ცია შედ-
გა. იგი წი ნა მორ ბე დი პუბ ლი კა ცი ის ლო-
გი კურ გაგ რძე ლე ბაა. (პრო ექ ტის პარ ტნი-
ორია გა მომ ცემ ლო ბა „მე რი დი ანი“, რო-
მელ მაც სა კუ თარ თავ ზე აიღეო პირ ვე ლი 
და მე ორე გა მო ცე მა თა და ბეჭ დვის ფი ნან-
სუ რი და ტექ ნი კუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა).

რო გორც კრე ბუ ლის ერთ-ერ თი ავ ტო-
რი, თსუ იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის დოქ-
ტო რან ტი, ამ ავე ფა კულ ტე ტის მოწ ვე ული 
ლექ ტო რი გი ორ გი ამ ირ ან აშ ვი ლი აღ ნიშ-
ნავს, თა ვი დან ვე უარი ით ქვა კო მენ ტა რის 
ტი პის ნაშ რომ ზე და არ ჩე ვა ნი შე ჩერ და 
სტა ტი ებ ზე, რაც გა მოწ ვე ული იყო იმ პე-
რი ოდ ის ათ ვის მოქ მე დი შრო მის კო დექ-
სის ხარ ვე ზე ბით, რო მე ლე ბიც, უდ ავ ოდ 

სა კა ნონ მდებ ლო ჩა რე ვას მო ითხოვ და. 
ამ ას თან, ორ ივე გა მო ცე მა ში სა მეც ნი ერო 
სტა ტი ებ ის გვერ დით, გან თავ სე ბუ ლია ის 
სა მა გის ტრო ნაშ რო მე ბიც, რომ ლებ საც 
წარ მა ტე ბით იც ავ ენ მა გის ტრან ტე ბი თსუ-
ის იურ იდი ულ ფა კულ ტეტ ზე.

„შრო მის სა მარ თლის სტა ტი ათა კრე-
ბუ ლის“ პირ ვე ლი გა მო ცე მის რე დაქ ტო-
რია სა მარ თლის დოქ ტო რი ვახ ტანგ ზა-
ალ იშ ვი ლი. მას ში გან ხი ლუ ლია: შრო მის 
თა ვი სუფ ლე ბის არ სი; შრო მის ხელ შეკ-
რუ ლე ბის და დე ბამ დე დამ საქ მებ ლის მი-
ერ კან დი და ტი სათ ვის დას მუ ლი დის კრი-
მი ნა ცი ული შე კითხვის სა მარ თლებ რი ვი 
შე დე გე ბი; ზი ან ის ან აზღა ურ ებ ის სა კითხი 
წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბის 
დარ ღვე ვი სას; და საქ მე ბუ ლის სა მარ-
თლებ რი ვი სტა ტუ სის მა ხა სი ათ ებ ლე ბი; 
დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვა შრო მით ურ-
თი ერ თო ბა ში; და საქ მე ბუ ლის ჯან მრთე-
ლო ბის დაზღვე ვა; ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოშ ლის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი; სა სა მარ თლო 
პრაქ ტი კა შრო მით და ვებ ზე.

მე ორე  გა მო ცე მა ში კი, გან თავ სე ბუ-
ლია 8 სტა ტია, რომ ლე ბიც  წარ მო ად გენს 
შრო მის კო დექ სში 2013 წელს შე სუ ლი ახ-
ალი რე გუ ლა ცი ებ ის ან ალ იზ ის მცდე ლო-
ბას სა მეც ნი ერო ჭრილ ში; ეს მარ თე ბუ ლი 
სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბი-
სათ ვის კარ გი სა ფუძ ვე ლი შე იძ ლე ბა აღ-
მოჩ ნდეს.

ნაშ რო მი „შრო მი თი დის კრი მი ნა ცი ის 
შე სა ხებ და ვის გან ხილ ვის სპე ცი ფი კა“ (ავ-
ტო რი – ზა ქა რია შვე ლი ძე) ეხ ება სა ქარ-
თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს 2010 
წლის ერთ-ერთ გან ჩი ნე ბას, სა დაც სა უბ-
არია დის კრი მი ნა ცი ული მოპყრო ბის ფაქ-
ტზე, რა ზეც მა ნამ დე არ სე ბუ ლი სა სა მარ-
თლო გა დაწყვე ტი ლე ბებ ში ნაკ ლე ბად 
მახ ვილ დე ბო და ყუ რადღე ბა. სტა ტი აში 
გან ხი ლუ ლია მო ცე მუ ლი და ვის სა სა მარ-
თლოს სა მი ვე ინ სტან ცი აში გან ვი თა რე ბუ-
ლი პრო ცე სი და გა მო ყო ფი ლია დის კრი-
მი ნა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მე ებ ის 
გან ხილ ვის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი. ნაშ რომ ში 
არ ის მცდე ლო ბა, შე ფას დეს დის კრი მი-
ნა ცი ის არ არ სე ბო ბის შე სა ხებ სა სა მარ-
თლოს მსჯე ლო ბის სა ფუძ ვლი ან ობა.

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბი-
სას, დამ საქ მებ ლის მი ერ პი რო ბე ბის წი-
ნას წარ ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და მა თი ში ნა-
არ სის კონ ტროლს უკ ავ შირ დე ბა სტა ტია 
„ხელ შეკ რუ ლე ბის სტან დარ ტუ ლი პი რო-
ბე ბის ში ნა არ სის კონ ტრო ლი“ (ავ ტო რი 
– თა თია კე რე სე ლი ძე). ხო ლო, სტა ტი აში 
„სა მუ შაო დრო ის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი“ (ავ ტო-

„შრო მის სა მარ თლის სტა ტი ათა კრე ბუ ლი“ 

თე ორი ული ცოდ ნი სა და მოქ მე დი

კა ნონ მდებ ლო ბის სრულ ყო ფის თვის

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის 
კერძო სამართლის მიმართულების 
დოქტორანტი; 2013 წლიდან, ამავე 
ფაკულტეტის  მოწვეული ლექტორი;
2009-2010 წლებში იყო საფაკულტეტო 
კონფერენციების კოორდინატორი 
და თსუ სტუდენტთა და ახალგაზრდა 
მეცნიერთა საზოგადოების წევრი.
არის ორი კრებულის თანაავტორი, 
ათამდე სტატიისა და ორი 
თარგმანის ავტორი, სამი გამოცემის 
სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
იყო რამდენიმე კონკურსისა და 
საგრანტო პროექტის მონაწილე. 
მიღებული აქვს მონაწილეობა 
არაერთ ადგილობრივ, თუ 
საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციაში, მათ შორის, 
მიდელესექსის უნივერსიტეტში 
(ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი) 
გამართულ ღონისძიებაში, რომელიც 
შრომის სამართლის აქტუალურ 
საკითხებს ეძღვნებოდა.

გიორგი ამირანაშვილი

იურიდიული	ფაკულტეტი
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რი – მა რი ამ ბა ჯი აშ ვი ლი) სა უბ არია სა-
ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სში არ სე ბულ 
ხარ ვე ზებ ზე სა მუ შაო დრო ის რე გუ ლი რე-
ბას თან და კავ ში რე ბით, რაც გა მოვ ლე ნი-
ლია გერ მა ნულ ან ალ ოგ თან შე და რე ბით-
სა მარ თლებ რი ვი ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე.

ქარ თუ ლი და გერ მა ნუ ლი სა მარ-
თლის მა გა ლით ზეა გა ან ალ იზ ებ ული 
ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შა ოს რე გუ ლი რე-
ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი. სტა ტია „ზე გა ნაკ ვე-
თუ რი სა მუ შა ოს რე გუ ლი რე ბა“ (ავ ტო რი 
– სა ლო მე ქავ თა რა ძე)  შე საძ ლებ ლო-
ბას იძ ლე ვა, მკითხველ მა შე აფ ას ოს თი-
თოეული სის ტე მის და დე ბი თი, თუ უარ ყო-
ფი თი მხა რე ები და გან სხვა ვე ბე ბი. 

ნაშ რომ ში „კონ კუ რენ ცი ის აკ რძალ ვა 
შრო მით ურ თი ერ თო ბა ში“ (ავ ტო რი – თა-
თია ბე რი კე ლაშ ვი ლი) გან ხი ლუ ლია გან-
ვი თა რე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მის 
მქო ნე ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მი სი პრაქ ტი კა და 
გა მოთ ქმუ ლია მო საზ რე ბე ბი, თუ რა მიდ-
გო მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა იქ ნე ბა უფ რო ხელ-
საყ რე ლი სა ქარ თვე ლო სათ ვის. კვლე ვა-
ში, ას ევე, ას ახ ულია ის სა ხელ მძღვა ნე-
ლო პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც და ეხ მა რე ბა 
სა სა მარ თლოს და ვე ბის გან ხილ ვა სა და 
სა თა ნა დო გა დაწყვე ტა ში.

კრე ბულ ში ორი ნაშ რო მი ეძ ღვნე ბა 
დამ საქ მებ ლის პა სუ ხის მგებ ლო ბას და-
საქ მე ბუ ლის მი ერ მე სა მე პი რი სათ ვის 
მი ყე ნე ბუ ლი ზი ან ის ათ ვის (ავ ტო რე ბი – 
გი ორ გი ამ ირ ან აშ ვი ლი; თა მარ შუდ რა). 
მა თი მი ზა ნია, სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა-
ქო კო დექ სის 997-ე მუხ ლით მო წეს რი გე-
ბუ ლი ურ თი ერ თო ბი სა და ამ ნორ მის გა-
მო ყე ნე ბის წი ნა პი რო ბა თა ან ალ იზი.

სტა ტი ის „და საქ მე ბუ ლის დაც ვა უცხო-
ური ელ ემ ენ ტის მო ნა წი ლე ობ ით და დე-
ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში“ (ავ ტო რი – სა-
ლო მე ფრუ იძე)  მი ზა ნია, უცხო ური ელ ემ-
ენ ტით დატ ვირ თუ ლი შრო მით ხელ შეკ-
რუ ლე ბი სას და საქ მე ბუ ლის დამ ცა ვი ნორ-
მე ბის მი მო ხილ ვა ევ რო პუ ლი კავ ში რის 
სა მარ თლის მი ხედ ვით და მა თი შე და რე-
ბა ქარ თუ ლი სა მარ თლით გათ ვა ლის წი-
ნე ბულ წე სებ თან. ამ გზით ხორ ცი ელ დე ბა 
ქარ თულ სა მარ თალ ში არ სე ბუ ლი პრობ-

ლე მე ბი სა და ხარ ვე ზე ბის წარ მო ჩე ნა, მა-
თი გა დაჭ რის გზე ბის და სახ ვა და რე კო-
მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა.

უჩა ძი მის ტა რიშ ვი ლის ნაშ რომ ში 
„შრო მი თი ურ თი ერ თო ბა ად მი ნის ტრა ცი-
ულ ორ გა ნო სა და და საქ მე ბულს შო რის“ 
გან ხი ლუ ლია  ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა-
ნო სა და და საქ მე ბულს შო რის არ სე ბუ ლი 
შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის მო წეს რი გე-
ბის პრობ ლე მა ტი კა. მთა ვა რი კითხვა, 
რო მელ ზე დაც პა სუ ხის გა ცე მას ცდი ლობს 
ავ ტო რი, არ ის ის, პა სუ ხობს თუ არა სა-
ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ სა ქარ თვე-
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა თა ნა მედ რო ვე 
მოთხოვ ნებს და ხომ არ სა ჭი რო ებს იგი 
სის ტე მურ ცვლი ლე ბას.

შრო მის სა მარ თლის სტა ტი ათა მე-
ორე კრე ბუ ლის რე დაქ ტო რის, იურ იდი-
ულ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რის, თბი ლი-
სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე-
სო რის ბე სა რი ონ ზო იძ ის გან მარ ტე ბით, 
„კრე ბულ ში ახ ალ გაზ რდა მეც ნი ერ ებს 
პრობ ლე მე ბი შე და რე ბით სა მარ თლებ რი-
ვი მე თო დის გა მო ყე ნე ბით აქ ვთ გა ან ალ-
იზ ებ ული და სა ინ ტე რე სო წი ნა და დე ბებს 
იძ ლე ვი ან მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის 
სრულ ყო ფის თვალ საზ რი სით. კრე ბუ ლის 
მთა ვა რი ღი რე ბუ ლე ბა ის არ ის, რომ იგი 

შე იც ავს იმ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა კითხე-
ბის და ხა სი ათ ებ ას, რო მელ საც არ სე ბი თი 
გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს ქარ თუ ლი 
შრო მით სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მის შემ-
დგომ გან ვი თა რე ბა ზე“.

შრო მის სა მარ თლის სტა ტი ათა ორ-
ივე კრე ბუ ლი ქარ თუ ლე ნო ვა ნი მკითხვე-
ლი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა ინ ტე რე-
სო წყა როა. ამ გა მო ცე მე ბის დახ მა რე ბით, 
მკითხველს არა ერ თი სა მარ თლებ რი ვი 
ინ სტი ტუ ტის არ სი სა და პრაქ ტი კა ში  გა-
მო ყე ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა 
შე უძ ლია. ორ ივე პუბ ლი კა ცია მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი შე ნა ძე ნია რო გორც აკ ად ემი ური 
წრის, ისე პრაქ ტი კო სი იურ ის ტე ბის, სტუ-
დენ ტე ბი სა და, ზო გა დად, სა მარ თლის ამ 
დარ გით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მკითხვე ლე-
ბი სათ ვის.

კრე ბუ ლე ბის აქ ტუ ალ ობ იდ ან გა მომ-
დი ნა რე, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ-
ივ ერ სი ტე ტის იურ იდი ულ ფა კულ ტეტ ზე 
სამ ხრეთ კავ კა სი აში გერ მა ნი ის სა ერ თა-
შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო-
ებ ის (GIZ) ხელ შეწყო ბით უკ ვე დას რუ ლე-
ბუ ლია მუ შა ობა სტა ტი ათა კრე ბუ ლის მე-
სა მე, 2014 წლის გა მო ცე მა ზე, რო მე ლიც 
მკითხვე ლი სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მი გახ-
დე ბა 2015 წლის იან ვარ ში.

გა მო ცე მა ში გან თავ სე ბუ ლია 8 
სტა ტია, რომ ლე ბიც  წარ მო
ად გენს შრო მის კო დექ სში 2013 
წელს შე სუ ლი ახ ალი რე გუ ლა
ცი ებ ის ან ალ იზ ის მცდე ლო ბას 
სა მეც ნი ერო ჭრილ ში; ეს მარ თე
ბუ ლი სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის კარ გი სა
ფუძ ვე ლი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს.
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თსუ იურ იდი ული ფა კულ ტე ტი ყო-
ველ დღი ურ ად ცდი ლობს თა ნა მე დო ვე 
მსოფ ლი ოში არ სე ბუ ლი დოგ მა ტურ-თე-
ორი ული და პრაქ ტი კუ ლი სა კითხე ბის 
ან ალ იზ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას და მის სა-
ფუძ ველ ზე არ სე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი 
და ეკ ონ ომ იკ ური ტენ დენ ცი ებ ის სა ქარ-
თვე ლო ში თე ორი ულ დო ნე ზე ად აპ ტი-
რე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის პრაქ ტი კუ ლი 
რე ალ იზ აცი ის თვის იურ იდი ულ ფა კულ-
ტეტ თან არ სე ბობს სხვა დას ხვა სა მეც ნი-
ერო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბი, რო მელ თა 
ფარ გლებ შიც მიმ დი ნა რე ობს სხვა დას ხვა 
მი მარ თუ ლე ბის და მუ შა ვე ბა. ამ მხრივ გა-
მო სარ ჩე ვია სა კორ პო რა ციო, სა ბან კო და 
ეკ ონ ომ იკ ური სა მარ თლის ინ სტი ტუ ტი.  ამ 
ინ სტი ტუ ტის ეგ იდ ით შეს რულ და კვლე ვა, 
რო მელ შიც სა კორ პო რა ცი ული სა მარ-
თლის ფუნ და მენ ტის – კორ პო რა ცი ული 
მარ თვის სა კითხე ბია გა ან ალ იზ ებ ული. 
ნაშ რო მის სა თა ურია: „კორ პო რა ცი ული 
მარ თვის ზო გა დი ან ალ იზი“. 

ნაშ რო მის ავ ტორ მა, ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი-
ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის იურ იდი ული ფა კულ ტე-
ტის ას ის ტენტ-პრო ფე სორ მა, სა მარ თლის 
დოქ ტორ მა გი ორ გი მა ხა რობ ლიშ ვილ-
მა 2012 წლის ბო ლოს, სა კორ პო რა ციო, 
სა ბან კო და ეკ ონ ომ იკ ური სა მარ თლის 
ინ სტი ტუტ ში წა მო აყ ენა იდეა, რომ გა ან-
ალ იზ ებ ულ იყო კორ პო რა ცი ული მარ-
თვის ფუნ და მენ ტუ რი ას პექ ტე ბი. იდე ის 
ფორ მი რე ბა აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის შე-
სა ხებ ქარ თულ იურ იდი ულ სა მეც ნი ერო 
ლი ტე რა ტუ რა ში მწი რი მა სა ლის არ სე-
ბო ბამ გა ნა პი რო ბა. ეს ეც რომ არ იყ ოს, 
კორ პო რა ცი ული მარ თვა იმ დე ნად კომ-
პლექ სუ რი და მრავ ლის მომ ცვე ლია, 
რომ მო რი გი კვლე ვა ზედ მე ტი, რა თქმა 
უნ და, არ იქ ნე ბო და. შე სა ბა მი სად, კორ-
პო რა ცი ული მარ თვის ზო გა დი ან ალ იზ ის  

სტრუქ ტუ რუ ლი წარ მოდ გე ნა მეც ნი ერ-
ული კვლე ვის სა ხით, მა შინ დე ლი გა და სა-
ხე დი დან, მნიშ ვნე ლო ვან პერ სპექ ტი ვად 
იქ ცა. კვლე ვის პრო ცეს მა კი აჩ ვე ნა, რომ 
შე დე გი უკ ვე შე სამ ჩნე ვი და მოკ რძა ლე ბუ-
ლი წვლი ლის შემ ტა ნი იქ ნე ბა ქარ თუ ლი 
იურ იდი ული ცნო ბი ერ ებ ის თვის.

ნაშ რო მის მიზ ნობ რი ობ ასა და სტრუქ-
ტუ რა ზე სა უბ რის დროს ხა ზი უნ და გა ეს ვას 
შემ დეგ ას პექ ტებს:

ნაშ რომ ში გა ან ალ იზ ებ ულია სა კორ-
პო რა ციო სა მარ თლის ბირ თვის, კორ-
პო რა ცი ული მარ თვის მა ფორ მი რე ბე ლი 
ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბი ზო გად კონ ტექ-
სტში. ავ ტო რი აღ ნიშ ნავს, რომ მე წარ მე 
სა ზო გა დო ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბის 
და გეგ მა რე ბი სა და გრძელ ვა დი ან პერ-
სპექ ტი ვა ში აკ უმ ულ ირ ებ ული მიზ ნობ რი-
ვი ქო ნე ბის სწო რი მარ კე ტინ გულ-მე ნე-
ჯე რუ ლი მარ თვის მთა ვა რი პოს ტუ ლა ტი 
გა მარ თუ ლი სა მარ თლებ რი ვი ნორ მა ტი-
ული რე გუ ლი რე ბა და თვით რე გუ ლი რე-
ბა დი აქ ტე ბია. მე წარ მე სუ ბი ექ ტის ფუნ ქცი-
ონ ირ ებ ის უზ რუნ ველ მყო ფი სტა ტუ სის მა-
ტა რე ბე ლი კი – კორ პო რა ცი ული მარ თვა 
და ე.წ. რბი ლი სა მარ თა ლია, რო მელ თა 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლი ან ალ იზი კორ პო რა-
ცი ული მარ თვის ძი რი თად სტრა ტე გი ას 
წარ მო სა ხავს. კორ პო რა ცი ული მარ თვის 

ერ თი ანი, უნ იფ იც ირ ებ ული ფორ მუ ლა არ 
არ სე ბობს, რამ დე ნა დაც ის და მო კი დე-
ბუ ლია გე ოგ რა ფი ულ არე ალ ზე, დრო ზე, 
სივ რცე ზე, ეკ ონ ომ იკ ურ-სა მარ თლებ რივ 
გა რე მო სა და კომ პა ნი აზე. შე სა ბა მი სად, 
კარ გი კორ პო რა ცი ული მარ თვის ზო გა დი 
ფორ მუ ლის დე ბუ ლე ბე ბის შე მუ შა ვე ბი სა 
და და ნერ გვის რე კო მენ და ცი ები სხვა დას-
ხვა ქვეყ ნის სა მარ თლებ რი ვი რე ალ ობ ისა  
და კომ პა ნი ათა პრაქ ტი კუ ლი შე მეც ნე ბის 
გზით უნ და შეს რულ დეს. ამ იტ ომ, ნაშ რომ-
ში გა მო ყე ნე ბუ ლია კვლე ვის შე და რე ბით-
სა მარ თლებ რი ვი მე თო დი, რო მე ლიც მო-
იც ავს ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის, 
ევ რო პი სა და ქარ თულ კორ პო რა ცი ულ-
სა მარ თლებ რივ გან ზო მი ლე ბებს.

კვლე ვა მიზ ნად არ ის ახ ავს კორ პო-
რა ცი ული მარ თვის ყვე ლა ას პექ ტის ან-
ალ იზს. მი სი და ნიშ ნუ ლე ბა იმ ზო გა დი 
პა რა დიგ მის გან საზღვრაა, რომ ლის გარ-
შე მოც ყვე ლა კა პი ტა ლუ რი ტი პის მე წარ-
მე სუ ბი ექ ტის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ვექ ტო რია 
გა ერ თი ან ებ ული. კორ პო რა ცი ული მარ-
თვის ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბის ან ალ იტ-
იკ ური მი მო ხილ ვა მკითხველს წარ მოდ-
გე ნას შე უქ მნის კა პი ტა ლუ რი ტი პის სა-
ზო გა დო ებ ის არ სე ბო ბის გან მავ ლო ბა ში 
ყვე ლა იმ ფა ზის შე სა ხებ, რო მე ლიც მას 
ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბის სწო რად წარ-

კორპორაციული 
მართვის ზოგადი 

ანალიზი

დაამთავრა ივანე   ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტი. 2014 წლიდან არის 
თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის 
დოქტორი.   არის ათი სამეცნიერო 
პუბლიკაციის და ორი თარგმანის ავტორი 
– „ევროპის კომპანიათა სამართლის 
მოქმედების გეგმის გადასინჯვა: შესავალი», 
„გერმანიის დუალისტური სისტემა: 
გამოცდილება, თეორიები, რეფორმირება».

გიორგი მახარობლიშვილი

იურიდიული	ფაკულტეტი
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მარ თვის პრო ცეს ში წარ მო ეს ახ ება. ამ ას-
თან, ეს არ ის თა ნა მედ რო ვე კორ პო რა-
ცი ული მარ თვის მთა ვა რი ას პექ ტე ბის უნ-
იფ იც ირ ებ ული წარ მოდ გე ნის ერთ-ერ თი 
პირ ვე ლი მცდე ლო ბა. 

ნაშ რო მის დასკ ვნი თი ნა წი ლის ფუნ-
ქცი ური არ სი კლა სი კუ რად აქ ვს ახ სნი ლი 
კორ პო რა ცი ული მარ თვის სის ტე მუ რი 
გა აზ რე ბის ერთ-ერ თი მთა ვარ ფუ ძემ-
დე ბელ ად ოლფ ბერ ლს. მან თა ვის (თა-
ნა ავ ტო რო ბით) კლა სი კუ რი ნაშ რო მის 
„თა ნა მედ რო ვე კორ პო რა ცია და კერ ძო 
სა კუთ რე ბა“ ბო ლო თავ ში წიგ ნის მთლი-
ანი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და შე მა ჯა მე ბე ლი 
ხედ ვა გად მოს ცა. მან ეს გა აკ ეთა „ძა ლი-
ან ზარ მა ცი, და კა ვე ბუ ლი თუ ინ ტე რე სის 
არ მქო ნე თათ ვის, რო მელ თაც ეზ არ ებ ათ, 
და კა ვე ბულ ნი არი ან ან არ აინ ტე რე სებთ 
ნაშ რომ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მსჯე ლო ბის 
აკ ად ემი ური არ გუ მენ ტა ცია“.

ნაშ რო მის ერთ-ერთ მთა ვარ თე ზად 
კორ პო რა ცი ული მარ თვის სის ტე მუ რი 
გა აზ რე ბაა და სა ხუ ლი, რაც კორ პო რა-
ცი ული მარ თვის ში და და გა რე მე ქა ნიზ-
მე ბად კლა სი ფი ცი რე ბი თა და შემ დგომ 
მა თი სინ თე ზუ რი ან ალ იზ ით მი იღ წე ვა. ამ-
ის თვის, ნაშ რომ ში ჩაშ ლი ლია კორ პო რა-
ცი ული მარ თვის მე ქა ნიზ მე ბი ში და და გა-
რე კორ პო რა ცი ულ მარ თვა ში. ამ ას თან, 
კორ პო რა ცი ული მარ თვის ძი რი თა დი ას-
პექ ტე ბი პრინ ცი პე ბის დო ნე ზეა აყ ვა ნი ლი 
და კონ ტექ სტუ ალ ურ ად გა ან ალ იზ ებ ული. 
დას კვნით ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლია 
კორ პო რა ცი ული მარ თვის, რო გორც კომ-
პლექ სუ რი ტერ მი ნის ში ნა არ სობ რი ვი მხა-
რის მა ფორ მი რე ბე ლი თით ქმის ყვე ლა 
დე ტა ლი იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც კორ პო-
რა ცი ული მარ თვის ერ თი, უნ იფ იც ირ ებ-

ული გან მარ ტე ბა არ არ სე ბობს. 
ნაშ რო მის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს შე-

ად გენს კორ პო რა ცი ული მარ თვის ის ეთი 
ორი ქვე კა ტე გო რი ის ერ თმა ნე თის გან 
გა მიჯ ვნა, რო გო რიც კორ პო რა ცი ული 
მარ თვის სის ტე მა და კორ პო რა ცი ული 
მარ თვის მო დე ლია. ის ინი ორი ერ თმა-
ნე თის გან გან სხვა ვე ბუ ლი მო ცე მუ ლო ბის 
შემ ცვე ლი ტერ მი ნე ბი და სხვა დას ხვა მი-
მარ თუ ლე ბე ბის მა ფორ მი რე ბე ლია, თუმ-
ცა გარ კვე ულ სეგ მენ ტებ ში ურ თი ეთ თან-
ხვედ რი ლი და ურ თი ერ თმკვე თა ვიც არ ის.

კორ პო რა ცი ული მარ თვის სა სურ ვე-
ლი მო დე ლის წარ მო ჩე ნას კი წი ნამ დე ბა-
რე ნაშ რომ ში სა ქარ თვე ლოს რე ალ ობ ის-
თვის და ეკ ონ ომ იკ ური გა რე მოს გათ ვა-
ლის წი ნე ბით შე სა ბა მი სი კორ პო რა ცი ული 
მო დე ლის შე მუ შა ვე ბის სა რე კო მენ და ციო 
ხა სი ათ ის წი ნა და დე ბე ბის წარ მოდ გე-
ნა უდ ევს სა ფუძ ვლად, რამ დე ნა დაც მე-
წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის მიმ დი ნა რე 
(არ სე ბუ ლი) რე დაქ ცია კორ პო რა ცი ული 
მარ თვის სა ხე თა პირ და პირ კლა სი ფი-
ცი რე ბას მხო ლოდ ირ იბი და ნა წე სე ბით 
იძ ლე ვა. ამ ას თან, სა სურ ვე ლი და სა უკ ეთ-
ესო კორ პო რა ცი ული მარ თვის ნორ მე ბის 
დამ დგე ნი სა რე კო მენ და ციო ხა სი ათ ის 
კორ პო რა ცი ული მარ თვის კო დექ სი მხო-
ლოდ სა ბან კო საქ მი ან ობ ის გან მა ხორ-
ცი ელ ებ ელი მე წარ მე სუ ბი ექ ტე ბის თვის 
არ სე ბობს, ხო ლო არ ას აბ ან კო სექ ტო-
რის თვის ას ეთი თვით რე გუ ლი რე ბა დი 
მო დე ლი არ არ სე ბობს. სა ქარ თვე ლოს 
რე ალ ობ აში კი სა ბან კო სექ ტორს მე წარ-
მე სუ ბი ექ ტთა შო რის რა ოდ ენ ობ რი ვად 
ძა ლი ან მოკ რძა ლე ბუ ლი ად გი ლი უკ ავია. 
შე სა ბა მი სად, მე წარ მე სუ ბი ექ ტთა ძი რი-
თა დი მა სა ჩვე ულ ებ რივ, არ ას აბ ან კო საქ-

მი ან ობ ას და კავ ში რე ბულ სა მარ თლის სუ-
ბი ექ ტებს უკ ავ შირ დე ბა.

კა პი ტა ლის მო ზიდ ვი სა და აკ უმ ულ-
ირ ებ ის თვის სს-ის მე ნეჯ მენ ტი (მარ თვის 
ორ გა ნო) ინ ვეს ტორს მიმ ზიდ ველ, სა მარ-
თლებ რი ვად და ცულ და ეკ ონ ომ იკ ურ ად 
გან საზღვრულ პი რო ბებს უნ და სთა ვა ზობ-
დეს. ას ეთ პი რო ბა თა შო რის ერთ-ერ თი 
მთა ვა რი კორ პო რა ცი ული მარ თვი სა და 
კონ ტრო ლის ეფ ექ ტიანი წე სე ბი და გან-
საზღვრუ ლი სტრა ტე გი ებია, რო მელ საც, 
თა ვის მხრივ, იმ ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბა 
და სა ერ თოდ, სა მარ თლებ რი ვი სივ რცე 
უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს, სა დაც ინ ვეს-
ტორს სურს კა პი ტა ლის და ბან დე ბა.

ეფ ექ ტიანი კორ პო რა ცი ული კონ ტრო-
ლი ნიშ ნავს, რომ არ სე ბობს ინ სტი ტუ ცი-
ონ ალ იზ ებ ული, კომ პა ნი ის გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ზე უფ ლე ბა მო სილ 
პირ თა მოქ მე დე ბე ბის მო ნი ტო რინ გი სა 
და შე მოწ მე ბის ფორ მა ლუ რი პრო ცე სი. 
და ვა ლე ბე ბი გარ კვე ული და ნათ ლად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი უნ და იყ ოს, სა დაც ყვე-
ლა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს ეც ოდ ინ ება 
თა ვი სი ად გი ლი მე ნეჯ მენ ტის კონ ტრო-
ლის პრო ცეს ში. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში 
კორ პო რა ცი ული კონ ტრო ლის ყვე ლა 
სის ტე მას აქ ვს ხარ ვე ზე ბი, რო მელ თა აღ-
მოფხვრის შემ თხვე ვა ში კორ პო რა ცი ული 
კონ ტრო ლი გა ცი ლე ბით ეფ ექ ტიანი გახ-
დე ბა.

კორ პო რა ცი ული მარ თვის თვის და მა-
ხა სი ათ ებ ელი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი სხვა დას-
ხვა სა მარ თლებ რივ სის ტე მას მი კუთ ვნე-
ბუ ლი კორ პო რა ცი ული მარ თვის კო დექ-
სე ბის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე შეს რულ და. 
ან ალ იზ ით მი ღე ბუ ლი დას კვნა გარ კვე-
ული თე ზი სე ბის სა ხით არ ის შე ჯე რე ბუ ლი, 
რო მე ლიც ნაშ რო მის დას კვნით ნა წილ-
შია მო ცე მუ ლი.

„კორ პო რა ცი ული მარ თვის ზო გა დი 
ან ალ იზი“ შეს რულ და ინ სტი ტუ ტის ფარ-
გლებ ში და ამ ავე ინ სტი ტუ ტის ფარ გლებ-
ში და იბ ეჭ დე ბა. 

კვლე ვის ავ ტო რის თქმით, ნაშ რო მის 
შე მუ შა ვე ბი სას უდ იდ ესი დახ მა რე ბა გას-
წია სა მეც ნი ერო რე დაქ ტორ მა, პრო ფე-
სორ მა ირ აკ ლი ბურ დულ მა. ნაშ რო მის 
გრან ტის ან სხვა ტი პის და ფი ნან სე ბის 
ფარ გლებ ში არ არ ის შეს რუ ლე ბუ ლი და 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ის სა ზო გა დო ებ-
რივ საწყი სებ სა და იურ იდი ულ სფე რო ში 
მცი რე დი წვლი ლის შე ტა ნის სურ ვი ლით 
შეს რულ და. ის არ ის მო ნოგ რა ფია, რო-
მე ლიც ერ თი ავ ტო რის მი ერ არ ის შეს-
რუ ლე ბუ ლი. გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დგომ 
ნაშ რო მი აქ ტი ურ ად და ეხ მა რე ბა კა პი ტა-
ლის ტურ სა ინ ვეს ტი ციო ურ თი ერ თო ბა სა 
და სა მე წარ მეო ტრან ზაქ ცი ებ ში ჩარ თულ 
ნე ბის მი ერ იურ იდი ულ და ფი ზი კურ პირს. 
ლო გი კუ რია, რომ  კერ ძო სა მარ თლის ამ 
შე სა ნიშ ნა ვი დის ციპ ლი ნის (სა კორ პო რა-
ციო სა მარ თლის) სპე ცი ალ ის ტებს, სტუ-
დენ ტებ სა და პრაქ ტი კო სებს სა თა ნა დო 
დახ მა რე ბას გა უწ ევს.
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მნიშვნელოვანი კვლევა ტრანსნაციონალურ 
სისხლის სამართალში

„კვლე ვის შე დე გებ მა და ად ას ტუ რა, 
რომ თა ნა მედ რო ვე ეპ ოქ აში სის ხლის სა-
მარ თა ლი უკ ვე აღ არ წარ მო ად გენს წმინ-
და ნა ცი ონ ალ ურ სა მარ თლის დარ გს. 
სა ერ თა შო რი სო და ტრან სნა ცი ონ ალ ური 
და ნა შა ულ ებ ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის 
პრო ცეს ში იგი გახ და დამ ნა შა ვე ობ ის აღ-
კვე თი სა და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
სუპ რა ნა ცი ონ ალ ური სა მარ თლებ რი ვი 
მე ქა ნიზ მი“. – ას ეთი დას კვნაა გა კე თე ბუ-
ლი იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო-
რის მე რაბ ტუ რა ვას კვლე ვა ში, რო მე ლიც 
მან ალ ექ სან დრე ჰუმ ბოლ დტის სა მეც-
ნი ერო ფონ დის მხარ და ჭე რით ჩა ატ არა. 
სა ერ თა შო რი სო და ევ რო პულ სის ხლის 
სა მარ თალ ში კვლე ვის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
მიზ ნით იგი სა მეც ნი ერო მივ ლი ნე ბე ბით 
იმ ყო ფე ბო და ბერ ლი ნის ჰუმ ბოლ დტის, 
კი ოლ ნის ალ ბერ ტუს მაგ ნუ სი სა და იენ-
ის ფრიდ რიხ ში ლე რის უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის 
იურ იდი ული ფა კულ ტე ტე ბის სა მეც ნი ერო-
კვლე ვით ინ სტი ტუ ტებ ში.

სა მეც ნი ერო კვლე ვის შე დე გად ქარ-
თულ ენ აზე შე იქ მნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნაშ რო მი ტრან სნა ცი ონ ალ ურ სის ხლის 
სა მარ თალ ში. ეს იქ ნე ბა ამ სფე რო ში ქარ-
თულ ენ აზე გა მო ცე მუ ლი პირ ვე ლი წიგ ნი, 
რომ ლის მი ზა ნია, და ეხ მა როს იურ იდი-
ული ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებ სა და დოქ-
ტო რან ტებს სა ერ თა შო რი სო და ევ რო პუ-
ლი სის ხლის სა მარ თლის სა ფუძ ვლი ან 
შეს წავ ლა ში. 

ნაშ რომ ში მო ცე მუ ლია თა ნა მედ რო-
ვე ტრან სნა ცი ონ ალ ური სის ხლის სა მარ-

თლის მი მო ხილ ვა, რო მე ლიც წარ მო ად-
გენს მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა სა ხელ მწი-
ფო ებ ის, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ან გლო-
ამ ერ იკ ული და კონ ტი ნენ ტალ-ევ რო პუ ლი 
სის ტე მე ბის სა მარ თლებ რი ვი ინ სტი ტუ ტე-
ბის ერ თგვარ ჰარ მო ნი ულ კონ ვერ გენ ცი-
ას, რაც ხორ ცი ელ დე ბა მა თი პო ზი ცი ებ ის 
თან და თა ნო ბი თი და ახ ლო ებ ის სა ფუძ-
ველ ზე. სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა-
შო რი სო სა სა მარ თლო ებ ის პრაქ ტი კა 
ყა ლიბ დე ბა სა ერ თა შო რი სო მარ თლმსა-
ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცეს ში, 
სხვა დას ხვა სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მე ბის 
წარ მო მად გე ნე ლი მო სა მარ თლე ებ ის 
თა ნამ შრომ ლო ბი სა და ურ თი ერ თგა გე-
ბის გზით. აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კა იძ ლე ვა,  
არ სე ბი თი ხა სი ათ ის წი ნა აღ მდე გო ბე ბის 
გა და ლახ ვით, სხვა დას ხვა სის ტე მებს შო-
რის კომ პრო მი სის მიღ წე ვის შე საძ ლებ-
ლო ბას. ეს, თა ვის მხრივ, წარ მო ად გენს 
სის ხლის სა მარ თლის ინ ტერ ნა ცი ონ ალ-
იზ აცი ის გა მო ხა ტუ ლე ბას. მკვლევ რის 
გან მარ ტე ბით, სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მე-
ბის ჰარ მო ნი ული კონ ვერ გენ ცი ის შე დე-
გე ბი გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ქარ თუ ლი, 
ერ ოვ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მი-
სათ ვის, რა თა და ცულ იქ ნას გო ნივ რუ-
ლი ბა ლან სი უკ იდ ურ ეს ად გან სხვა ვე ბულ 
მიდ გო მებს შო რის. 

ერ თი მხრივ, სა ქარ თვე ლო 2003 
წლის დე კემ ბრი დან იმ ყო ფე ბა სის ხლის 
სა მარ თლის მუდ მივ მოქ მე დი სა ერ თა შო-
რი სო სა სა მარ თლოს იურ ის დიქ ცი ის ქვეშ, 
მე ორე მხრივ – იგი ჯერ კი დევ 1999 წლის 

აპ რი ლი დან ევ რო პის საბ ჭოს წევ რი ქვე-
ყა ნაა. გარ და ამ ისა, ღრმავ დე ბა სა მარ-
თლებ რი ვი ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა 
ევ რო პის კავ შირ თან, რის გა მოც არა ერ-
თი ცვლი ლე ბა იქ ნა შე ტა ნი ლი ქარ თუ ლი 
სის ხლის სა მარ თლის კა ნონ მდებ ლო ბა-
ში. ყო ვე ლი ვე ეს გა ნა პი რო ბებს ქარ თუ-
ლი სის ხლის სა მარ თლის გან ვი თა რე ბა ზე 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური და სუპ რა ნა ცი ონ-
ალ ური ზე გავ ლე ნე ბის ზრდა სა და ჰარ მო-
ნი ზა ცი ას.   

კვლე ვა და მის სა ფუძ ველ ზე შექ მნი-
ლი ნაშ რო მი პი რო ბი თად შედ გე ბა ორი 
ძი რი თა დი ნა წი ლი სა გან:

ნაშ რო მის პირ ვე ლი წიგ ნი სა ერ თა-
შო რი სო სუპ რა ნა ცი ონ ალ ური სის ხლის 
სა მარ თლის სა კითხებს ეთ მო ბა, რაც 
და კავ ში რე ბუ ლია სის ხლის სა მარ თლის 
სა ერ თა შო რი სო მარ თლმსა ჯუ ლე ბის გან-
ხორ ცი ელ ებ ას თან და სის ხლის სა მარ-
თლის დრო ებ ითი ტრი ბუ ნა ლე ბი სა და 
მუდ მივ მოქ მე დი სა სა მარ თლოს მეშ ვე ობ-
ით ხორ ცი ელ დე ბა.

სა ერ თა შო რი სო სუპ რა ნა ცი ონ ალ ური 
სის ხლის სა მარ თლის ძი რი თა დი არ სი 
გუ ლის ხმობს გან საზღვრუ ლი (მაკ როკ რი-
მი ნა ლუ რი) დამ ნა შა ვე ობ ის ათ ვის ცალ-
კე ულ პირ თა სის ხლის სა მარ თლებ რივ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა ში მი ცე მას, იმ ქმე დე-
ბე ბი სათ ვის, რო მელ თა დას ჯა დო ბა რე-
ალ ურ ად სა თა ვეს იღ ებს და ნა შა ულ ებ ის 
ე.წ. ნი ურ ნბერ გის კლა სი კუ რი შე მად გენ-
ლო ბე ბი დან. ნაშ რომ ში  სა ერ თა შო რი სო 
სის ხლის სა მარ თლის ის ტო რი ის მნიშ ვნე-
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ლო ვა ნი ეტ აპ ებია აღ წე რი ლი, გა ან ალ-
იზ ებ ულია ცალ კე ული სა ერ თა შო რი სო 
და ნა შა ულ ებ ის ში ნა არ სი, ას ევე გან ხი-
ლუ ლია სა ერ თა შო რი სო სის ხლის სა მარ-
თლის პრო ცე სი სა და სის ხლის სა მარ-
თლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს-
თან თა ნამ შრომ ლო ბის სა მარ თლებ რი ვი 
სა კითხე ბი. 

ნაშ რო მის მე ორე წიგ ნი  ევ რო პუ ლი 
სის ხლის სა მარ თლის ძი რი თა დი ას პექ-
ტე ბის ან ალ იზს ეძ ღვნე ბა, რა თა გა მო-
იკ ვე თოს მი სი გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი 
ტენ დენ ცი ები და ნა თე ლი გახ დეს ქარ-
თულ სის ხლის სა მარ თალ ზე მი სი ზე გავ-
ლე ნა. ევ რო პუ ლი სის ხლის სა მარ თა ლი 
ვი თარ დე ბა ორი მი მარ თუ ლე ბით – ევ-
რო საბ ჭო სა და ევ რო კავ ში რის ფარ გლებ-
ში. მი სი გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტო რე ბია ტრან სნა ცი ონ ალ ური და ნა-
შა ულ ებ ის შე მად გენ ლო ბე ბის ჰარ მო ნი ზა-
ცია მა ტე რი ალ ური სის ხლის სა მარ თლის, 
ხო ლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის ორ მხრი ვი 
ურ თი ერ თა ღი არ ება – სის ხლის სა მარ-
თლის პრო ცე სის სფე რო ში.

ავ ტო რი მი უთ ით ებს, რომ გა სუ ლი სა-
უკ უნ ის 90-იანი წლე ბის და საწყი სი დან 
გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის შე დე გად, 
მთლი ან ად ტრან სნა ცი ონ ალ ური სის-
ხლის სა მარ თლის დის ციპ ლი ნა გა ნიც-
დის რე ნე სან სს და იმ ავ დრო ულ ად  გან-
ვი თა რე ბის ოქ როს ხა ნა ში იმ ყო ფე ბა. 
მი სი სა ხით  მსოფ ლი ოს ორი ძი რი თა დი 
სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მის ჰარ მო ნი ული 
კონ ვერ გენ ციაა სა ხე ზე, რო მე ლიც თა ვი სი 
გან ვი თა რე ბის ბევ რი ას პექ ტით მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ერ ოვ ნუ ლი სის ხლის სა მარ-
თლის სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

ავ ტო რი მი დის დას კვნამ დე, რომ 
დღე ის ათ ვის ტრან სნა ცი ონ ალ ური სის-
ხლის სა მარ თა ლი არ ის არა უბ რა ლოდ 
თე ორი ული სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სას წავ ლო 
დის ციპ ლი ნა, არ ამ ედ უშუ ალ ოდ მოქ-
მე დი სა მარ თა ლი. გაღ რმავ და ურ თი-
ერ თთა ნამ შრომ ლო ბა სა ხელ მწი ფო თა 
შო რის. გარ და ამ ისა, გა სუ ლი სა უკ უნ ის 

90-იანი წლე ბი დან ჯერ სის ხლის სა მარ-
თლის დრო ებ ითი ტრი ბუ ნა ლე ბის, ხო ლო 
შემ დეგ მუდ მივ მოქ მე დი სა სა მარ თლოს 
შექ მნით სის ხლის სა მარ თა ლი იქ ცა სა-
ერ თა შო რი სო დამ ნა შა ვე თა დას ჯა დო-
ბის ქმე დით ზე სა ხელ მწი ფო ებ რივ მე ქა-
ნიზ მად. ყო ვე ლი ვე ამ ან ხე ლი შე უწყო 
სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ინ სტი ტუ ცი ონ ალ-
იზ აცი ას, რაც გა ნა პი რო ბებს მსოფ ლიო 
მას შტა ბით ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა უმ ძი-
მე სი დარ ღვე ვე ბის და უს ჯე ლო ბის აღ-
მოფხვრას სა მარ თლებ რი ვი სა შუ ალ ებ-
ებ ით. ევ რო პუ ლი სის ხლის სა მარ თლის 
სფე რო ში კი გაღ რმავ და სა ხელ მწი ფო თა 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური ურ თი ერ თთა ნამ-
შრომ ლო ბა და გა იზ არ და ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ერ ოვ ნუ ლი 
სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მე ბი სათ ვის.

მიმ დი ნა რე წლის 28 მა ისს იურ იდი-
ული ფა კულ ტე ტის საბ ჭომ, ხო ლო 26 
ივ ნისს უნ ივ ერ სი ტე ტის წარ მო მად გენ-
ლო ბით მა საბ ჭომ მი იღო გა დაწყვე ტი ლე-
ბა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც იურ იდი ულ 
ფა კულ ტეტ ზე შე იქ მნა „შე და რე ბი თი და 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური სის ხლის სა მარ-
თლის ინ სტი ტუ ტი“. სწო რედ ამ ინ სტი ტუ-
ტის ფარ გლებ ში გრძელ დე ბა მუ შა ობა 
პრო ფე სორ მე რაბ ტუ რა ვას სა მეც ნი ერო 
ნაშ რომ ში მო ცე მუ ლი ცალ კე ული დე ბუ-
ლე ბე ბის კვლე ვის გა საღ რმა ვებ ლად. 

ნაშ რომ ში მო ცე მუ ლი იდე ებ ის შე სა-
ხებ ავ ტორ მა 2014 წლის 28 ოქ ტომ ბერს 
მოხ სე ნე ბა გა აკ ეთა სა ერ თა შო რი სო 
კონ ფე რენ ცი აზე „ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი 
და გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბა სა-
ქარ თვე ლო ში„, რო მელ შიც მო ნა წი ლე-
ობა მი იღო მაქს-პლან კის ინ სტი ტუ ტის 
(ფრა იბ ურ გი) დი რექ ტორ მა, პრო ფე სორ-
მა ულ რიხ ზი ბერ მა, ხო ლო სა მეც ნი ერო 
სტა ტია გა მო აქ ვეყ ნა კრე ბულ ში „ად ამი ან-
ის უფ ლე ბა თა დაც ვა და სა მარ თლებ რი-
ვი რე ფორ მის გა ტა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში“ 
(რედ. პრო ფე სო რი კონ სტან ტი ნე კორ კე-
ლია).

სამართლის დოქტორი, თსუ იურიდიული 
ფაკულტეტის პროფესორი, 
შედარებითი და ტრანსნაციონალური 
სისხლის სამართლის ინსტიტუტის 
დირექტორი. 
იენის ფრიდრიხ-შილერის სახელობის 
უნივერსიტეტის სახელმწიფოსა 
და სამართლის ფაკულტეტის 
კურსდამთავრებული; მოპოვებული აქვს 
სამართლის დოქტორის სამეცნიერო 
ხარისხი ბერლინის ჰუმბოლდტის 
სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიულ 
ფაკულტეტზე. 
2001-2013 წლებში, სხვადასხვა დროს 
იყო საქართვეელოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის გამგეობის წევრი და 
სისხლის სამართლის მიმართულების 
ხელმძღვანელი; საქართველოს სისხლის 
სამართლის რეფორმის სახელმწიფო 
კომისიის წევრი; TACIS-EU -პროექტის 
ექსპერტი; საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის 
პროექტის შემმუშავებელი სახელმწიფო 
კომისიის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი; 
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის 
ექსპერტი; საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს სისხლის სამართლის 
საქმეთა პალატის მოსამართლე და ამავე 
პალატის თავმჯდომარე. 
2013 წლის აგვისტოდან დღემდე არის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული 
პროფესორი; რუსთაველის ფონდის 
სამეცნიერო კვლევითი პროექტის 
,,ევროპული სისხლის განვითარებისათვის 
საქართველოში“ სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი; საქართველოს 
უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 
პროფესორი, ამავე სკოლის სისხლის 
სამართლის დეპარტამენტის უფროსი; 
ბერლინის ჰუმბოლდტის სახელობის 
უნივერსიტეტის, იენის ფრიდრიხ-
შილერის სახელობის უნივერსიტეტისა 
და კიოლნის უნივერსიტეტის იურიდიული 
ფაკულტეტების მეცნიერ-მკვლევარი, 
ალექსანდრე ჰუმბოლდტის სახელობის 
სამეცნიერო ფონდის სტიპენდიანტი; 
სისხლის სამართლის რეფორმის 
განმახორციელებელი უწყებათაშორისი 
საბჭოს წევრი; ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 
პროფესორი; ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 
შედარებითი და ტრანსნაციონალური 
სისხლის სამართლის ინსტიტუტის 
დირექტორი.

მერაბ ტურავა
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თსუ	საერთაშორისო	
კონფერენციები

2014
მეექვსე  ქართულ-გერმანული სკოლა და ვორკშოპი 
ფუნდამენტურ მეცნიერებებში
2014 წლის 7-12 ივ ლისს ივა ნე ჯა ვა ხიშ-

ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ტარ და მე ექ ვსე ქარ თულ-
გერ მა ნუ ლი სკო ლა და ვორ კშო პი ფუნ და-
მენ ტურ მეც ნი ე რე ბებ ში „ქარ თულ-გერ მა ნუ-
ლი სა მეც ნი ე რო ხი დი 10 წლი სა ა“.

სკო ლის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი იყვნენ თსუ 
ზუსტ და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბა-
თა ფა კულ ტე ტი, სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი 
უნი ვერ სი ტე ტი, ილი ას სა ხელ მწი ფო უნი ვერ-
სი ტე ტი, იუ ლი ხის სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის 
ცენ ტრი. 

კონ ფე რენ ცი ის თე მა ტი კა მო ი ცავ და შემ-
დეგ სა კითხ ებს: ელე მენ ტა რულ ნა წი ლაკ თა 
ფი ზი კა, კონ დენ სი რე ბუ ლი გა რე მოს ფი ზი კა, 
ატ მოს ფე რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბი, სა მე დი ცი ნო 
ფი ზი კა, სა ინ ჟინ რო მეც ნი ე რე ბე ბი, კომ პი უ-
ტე რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბი. 

სკო ლა- სე მი ნარ ში ქარ თველ მეც ნი-
ე რებ თან ერ თად მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს 
გერ მა ნი ის იუ ლი ხის სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი-
თი ცენ ტრის რამ დე ნი მე ინ სტი ტუ ტის დი რექ-
ტორ მა და წამ ყვან მა სპე ცი ა ლის ტმა, ასე ვე 
პრო ფე სო რებ მა ბო ნის, მი უნ სტე რის, კი ოლ-
ნის, აა ხე ნი სა და დი უ სელ დორ ფის უნი ვერ-
სი ტე ტე ბი დან.

კონ ფე რენ ცი ის გახ სნა ზე ხე ლი მო ე წე რა 
რამ დე ნი მე შე თან ხმე ბას, რო მე ლიც ქარ-
თულ და გერ მა ნულ უნი ვერ სი ტე ტებს შო რის 
ერ თობ ლი ვი სა მა გის ტრო პროგ რა მე ბის 
შექ მნას, იუ ლი ხის ენერ გი ი სა და კლი მა ტის 
ცენ ტრსა და ნე იტ რო ნის ინ სტი ტუ ტის კვლე-
ვით ცენ ტრში ქარ თველ სტუ დენ ტთა სტა ჟი-
რე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 

პირ ვე ლი კონ ფე რენ ცია ად რონ თა ფი-
ზი კას მი ეძღ ვნა და 2004 წელს ჩა ტარ და. თსუ 
მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის ინ სტი ტუტ თან 
ერ თად, მი სი ორ გა ნი ზა ტო რე ბი იუ ლი ხის 

კვლე ვი თი ცენ ტრის ბირ თვუ ლი ფი ზი კის ინ-
სტი ტუ ტი და UNESCO-ს ფი ზი კი სა და მა თე-
მა ტი კის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა იყო. კონ-
ფე რენ ცია წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა, გახ და 
ტრა დი ცი უ ლი და ერ თხელ ტარ დე ბა. გა მო-
ნაკ ლი სი იყო 2008 წე ლი, რო ცა კონ ფე რენ-
ცი ის ჩა ტა რე ბას ხე ლი აგ ვის ტოს ცნო ბილ მა 
მოვ ლე ნებ მა შე უ შა ლა.

2010 წელს კონ ფე რენ ცი ას სა ქარ თვე-
ლოს ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტი შე უ ერ თდა. 
პა რა ლე ლუ რად გაჩ ნდა ქარ თულ -გერ მა-
ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ხი დის იდეა (Ge or gi an -
Ger man Science bridge connecting people and 
knowledge). 2014 წლის თვის კონ ფე რენ ცი ის 
თე მა ტი კა კი დევ უფ რო გა ფარ თოვ და და 
მო იც ვა ფუნ და მენ ტუ რ და გა მო ყე ნე ბი თი 
კვლე ვე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი არე ა ლი. სა-
ი უ ბი ლეო კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ო-
ბა ილი ას სახელმწიფო უნი ვერ სი ტე ტმაც 
მიიღო.

კონ ფე რენ ცი ე ბის და ფი ნან სე ბა ში მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვს სა ქარ თვე ლოს 
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის-
ტროს შო თა რუს თა ვე ლის ეროვ ნულ სა მეც-
ნი ე რო ფონდს. ამა ვე ფონ დის თა ნა და ფი-
ნან სე ბით, ბო ლო წლებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და ქარ თვე ლი სტუ დენ ტე ბის ჩარ თუ-
ლო ბა იუ ლი ხის კვლე ვით ცენ ტრში მიმ დი-
ნა რე კვლე ვებ ში. თსუ სტუ დენ ტე ბი სა ერ თა-
შო რი სო კო ლა ბო რა ცი ე ბის ფარ გლებ ში, 
სა მა გის ტრო და სა დოქ ტო რო ნაშ რო მებს 
იუ ლი ხის კვლე ვი თი ცენ ტრის ინ სტი ტუ ტებ ში 
ას რუ ლე ბენ. ახ ლო მო მავ ლის თვის წარ მა-
ტე ბუ ლი დოქ ტო რან ტე ბი სთ ვის და გეგ მი-
ლია გერ მა ნულ უნი ვერ სი ტე ტებ თან სა ერ-
თო სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის შექ მნა, რაც 
ქარ თველ სტუ დენ ტებს სა შუ ა ლე ბას მი სცემს 
იქო ნი ონ ორ მა გი ხა რის ხის დიპ ლო მი.

მას–სპექ ტრო მეტ რი ის
მე–10 სა ერ თა შო რი სო
კონ ფე რენ ცია 
„PETROMASS – 2014“

2014 წლის 1-4 სექ ტემ ბერს ივ ანე ჯა ვა-
ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის I კორ პუს ში ჩა-
ტარ და მას-სპექ ტრო მეტ რი ის მე-10 სა ერ-
თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია „PETROMASS 
– 2014“, ნავ თობ ქი მი ასა და ეკ ოლ ოგი აში. 

ორ გა ნი ზა ტო რე ბი იყვნენ: რუ სე თის 
მას-სპექ ტრო მეტ რი ის სა ზო გა დო ება, ივ-
ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი-
სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი, პეტ რე 
მე ლი ქიშ ვი ლის ფი ზი კუ რი და ორ გა ნუ ლი 
ქი მი ის ინ სტი ტუ ტი, სა ქარ თვე ლოს ნავ-
თობ ქი მი კოს თა ას ოცი აცია. 

კონ ფე რენ ცი ის სპონ სო რი გახ ლდათ 
MS Analytica (USA), ქრო მა ტოგ რა ფი ის და 
მას-სპექ ტრო მეტ რი ის თვის ან ალ იზ ური 
ხელ საწყო ებ ის წამ ყვა ნი მწარ მო ებ ლის 
Thermo Fisher Scientific ექ სკლუ ზი ური დის-
ტრი ბუ ტო რი. MS Analytica-მ სა კუ თარ სას-
წავ ლო ბა ზა ზე დაყ რდნო ბით კონ ფე რენ-
ცი ის მიმ დი ნა რე ობ ის ას გა ნა ხორ ცი ელა 
ონ ლა ინ სწავ ლე ბა.

კონ ფე რენ ცი ის სხდო მებს თავ მჯდო-
მა რე ობ დნენ – ალ ბერტ ლე ბე დე ვი, რუ სე-
თის მას-სპექ ტრო მეტ რი ის სა ზო გა დო ებ ის 
პრე ზი დენ ტი და ვლა დი მერ ცი ციშ ვი ლი, 
პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლის ფი ზი კუ რი და ორ-
გა ნუ ლი ქი მი ის ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი,  
სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ათა ერ ოვ ნუ-
ლი აკ ად ემი ის წევრ-კორესპონდენტი. 
კონ ფე რენ ცი ის მუ შა ობ აში მო ნა წი ლე ობ-
დნენ ცნო ბი ლი მეც ნი ერ ები ამ ერ იკ იდ ან, 
რუ სე თი დან, ბრა ზი ლი იდ ან, ინ გლი სი-
დან, გერ მა ნი იდ ან, იტ ალი იდ ან, ის რა ელ-
იდ ან, შვე დე თი დან და სა ქარ თვე ლო დან

„PETROMASS“ კონ ფე რენ ცი ის ის ტო-
რი იდ ან – სა მეც ნი ერო სა ზო გა დო ება მას-
სპექ ტრო მეტ რი ის და არ სე ბის თით ქმის 
100-წლი ან იუბ ილ ეს აღ ნიშ ნავს. ამ ჟა მად 
ეს უნ იკ ალ ური ფი ზი კურ-ქი მი ური მე თო დი 
ით ვლე ბა ძლი ერ ინ სტრუ მენ ტად ფუნ და-
მენ ტუ რი კვლე ვე ბი სთ ვის და მას-სპექ-
ტრო მეტ რი ის ზე გავ ლე ნა იგ რძნო ბა სხვა-
დას ხვა სფე რო ში, ატ მოს ფე როს ქი მი იდ-
ან ნავ თობ ქი მი ამ დე. მარ ტი ვი ნახ შირ-
წყალ ბა დე ბის პირ ვე ლი მას-სპექ ტრე ბი 
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და ფიქ სი რე ბუ ლი იყო 1930-იანი წლე ბის 
და საწყის ში და იმ დრო იდ ან მას-სპექ-
ტრო მეტ რი ის სწრა ფი გან ვი თა რე ბა ძი რი-
თა დად გან პი რო ბე ბუ ლია ეკ ოლ ოგი ური 
ქი მი ის, ნავ თობ ქი მი ისა და ბი ოლ ოგი ური 
მეც ნი ერ ებ ებ ის მი მართ მზარ დი ინ ტე რე-
სით. ქი მი ის სხვა დარ გებ ში მას-სპექ ტრო-
მეტ რი ის დი დი მნიშ ვნე ლო ბის გარ და, 
აღ სა ნიშ ნა ვია ამ მე თო დის მიღ წე ვე ბი ყვე-
ლა სა ხის მო ლე კუ ლე ბის (მარ ტი ვი ორ გა-
ნუ ლი ნა ერ თე ბი სა და ურ თუ ლე სი ბი ოლ-
ოგი ური მაკ რო მო ლე კუ ლე ბის ჩათ ვლით) 
თვი სობ რი ვი და რა ოდ ენ ობ რი ვი ან ალ იზ-

ის საქ მე ში. 1980-იან წლებ ში შე მუ შა ვე ბუ-
ლი უნ იკ ალ ური ტექ ნი კუ რი სა შუ ალ ებ ის 
გა მო მას-სპექ ტრო მეტ რი ამ გა მო იწ ვია 
ბი ოლ ოგი ური მო ლე კუ ლე ბის მეც ნი ერ ებ-
აში მთე ლი რი გი ახ ალი მი მარ თუ ლე ბის 
და არ სე ბა, ას ეთ ებია გე ნო მი კა, პრო ტე-
ომ იკა, მე ტა ბო ლო მი კა, ლო პო დო მი კა, 
გლი კო მი კა და სხვ. 

კონ ფე რენ ცი აზე სა მი პლე ნა რუ ლი 
შეხ ვედ რა გა იმ არ თა შემ დეგ თე მებ ზე: 
ნავ თო ბის ქი მი ის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი; 
ნავ თო ბის მას-სპექ ტო მეტ რია; გა რე მოს 
მას-სპექ ტო მეტ რია.

ევ რა ზი ის მე-8 სა ერ თა შო რი სო  კონ-
ფე რენ ცია ჰე ტე რო ციკ ლურ ნა ერ თთა ქი-
მი აში (EAMHC 2014), (20-24 სექ ტემ ბე რი, 
2014, ქ.თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო) ორ გა-
ნი ზა ტო რე ბი იყ ვნენ თსუ, თბი ლი სის აგ-
რა რუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტი; სა ქარ თვე ლოს 
პრო ფე სი ონ ალ ქი მი კოს თა ას ოცი აცია. 
სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა-
რე გახ ლდათ აკ ად ემ იკ ოსი, თსუ პრო ფე-
სო რი შო თა სამ სო ნია.კონ ფე რენ ცი ებ ში 
მო ნა წი ლე ობ დნენ მეც ნი ერ ები შემ დე გი 
ქვეყ ნე ბი დან: ახ ალი ზე ლან დია, აზ ერ ბა-
იჯ ანი, ალ ჟი რი, ბელ გია, ბულ გა რე თი, ბე-
ლო რუ სი, გერ მა ნია, ეგ ვიპ ტე, ეს პა ნე თი,  
ერ აყი, თურ ქე თი, იტ ალია, ირ ანი, იაპ-
ონია, ინ გლი სი, ინ დო ეთი, კვიპ რო სი, კო-
ლუმ ბია, ლიტ ვა, ლატ ვია, პორ ტუ გა ლია, 
პო ლო ნე თი, პა კის ტა ნი, რუ სე თი, სლო-

ვე ნია, სა ბერ ძნე თი, სომ ხე თი, საფ რან გე-
თი, სერ ბე თი, ტა ივ ანი, შვე დეთი, ჩე ხეთი, 
ს ლო ვა კეთი და სა ქარ თვე ლო.

კონ ფე რენ ცი ის სა ქარ თვე ლო ში გა-
მარ თვა გა დაწყდა 2012 წელს, რო ცა 
სტამ ბუ ლი მას პინ ძლობ და მე-7 ევ რა ზი ის 
შეხ ვედ რას ჰე ტე რო ციკ ლურ ნა ერ თთა ქი-
მი აში. 

კონ ფე რენ ცია რე გუ ლა რუ ლია და 
ტარ დე ბა ორ წელ ში ერ თხელ. მას პინ-
ძელ ქვე ყა ნას წარ მო ად გენს ევ რა ზი ის 
ერთ-ერ თი სა ხელ მწი ფო. წი ნა კონ ფე-
რენ ცი ებ ის მას პინ ძე ლი ქა ლა ქე ბი სტამ-
ბუ ლამ დე იყო: სუზ და ლი (რუ სე თი 2000 
წ), ნოვ გო რო დი (რუ სე თი 2002 წ), ნო ვო-
სი ბირ სკი (რუ სე თი 2004 წ), თე სა ლო ნი კი 
(სა ბერ ძნე თი 2006), კუ ვე იტი (კუ ვე იტი 2008 
წ), ალ იკ ან ტე (ეს პა ნე თი, 2010).

ევ რა ზი ის მე-8 სა ერ თა შო რი სო  კონ ფე რენ ცია:
ჰე ტე რო ციკ ლურ ნა ერ თთა ქი მი აში (EAMHC 2014)

2014 წელს ას ევე უშუ ალ ოდ ივ ანე 
ჯა ვა ხი შვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ორ გა ნი ზე-
ბით ჩა ტარ და მე-3 სა ერ თა შო რი სო კონ-
ფე რენ ცია ორ გა ნულ ქი მი აში (ICOC 2014), 
„ორ გა ნუ ლი სინ თე ზი – გან ვი თა რე ბის მა-
მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა“. (24-28 სექ ტემ ბე რი 
2014 წე ლი, ქ.თბი ლი სი, სა ქარ თვე ლო. 
26 სექ ტემ ბერს ჩა ტარ და პა რა ლე ლუ რი 
სე სია).  სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის თა-
ნათავ მჯდო მა რე აქ აც  აკ ად ემ იკ ოსი შო-
თა სამ სო ნია გახ ლდათ. კონ ფე რენ ცია 

შო თა რუს თა ვე ლის ეროვნული სა მეც ნი-
ერო ფონ დის სა კონ ფე რენ ციო გრან ტის 
ფარ გლებ ში გა იმ არ თა.  კონ ფე რენ ცი აში 
მო ნა წი ლე ობ დნენ მეც ნი ერ ები შემ დე გი 
ქვეყ ნე ბი დან: ავ სტრია, აზ ერ ბა იჯ ანი, აშშ,  
ბულ გა რე თი, ბე ლო რუ სი, გერ მა ნია, ერ-
აყი, ეგ ვიპ ტე, თურ ქე თი, იაპ ონია, ის რა-
ელი,  ინ დო ეთი, ირ ანი, ლატ ვია, ლიტ ვა, 
ნი გე რია, პო ლო ნე თი, რუ სე თი, სა ბერ-
ძნე თი, საფ რან გე თი,  სამ ხრეთ აფ რი კა, 
სომ ხე თი, უკ რა ინა, ყა ზა ხე თი, შვე დეთი 
და  სა ქარ თვე ლო.

მე-3 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია ორ გა ნულ ქი მი აში 
(ICOC 2014), „ორ გა ნუ ლი სინ თე ზი – გან ვი თა რე ბის
მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა“

2014 წლის 20 მარ ტს თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, ჰუ მა ნი ტა-
რულ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის უკ-
რა ი ნის ტი კის ინ სტი ტუ ტის ორ გა ნი ზე ბით 
გა ი მარ თა კონ ფე რენ ცია „ნაციონალური 
ლი ტე რა ტუ რა და კულ ტუ რათ შო რი სი კო-
მუ ნი კა ცი ე ბი“.

კონ ფე რენ ცი ის წამ ყვა ნი მომ ხსე ნებ-
ლე ბი იყ ვე ნენ: სა ქარ თვე ლოს, უკ რა-
ი ნის, თურ ქე თის (ქ. ყარ სი, კავ კა სი ის 
უნი ვერ სი ტე ტი) პრო ფე სორ-მას წავ ლებ-
ლე ბი და მკვლევ რე ბი. პროფ. ოთ არ 
ბა ქა ნი ძე, პროფ. მა რი ამ მი რე საშ ვი ლი, 
პეტ რო კო ნო ნენ კო (უკრაინის მეც ნი ე რე-
ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის აკა დე მი კო-
სი, უკ რა ი ნის მცოდ ნე ო ბის ინ სტი ტუ ტის 
დი რექ ტო რი, ი. ჰერ დე რის სა ერ თშო-
რი სო პრე მი ის ლა უ რე ა ტი და თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სა პა ტიო 
დოქ ტო რი), ოქ სა ნა სლი პუშ კო (კიევის 
ტა რას შევ ჩენ კოს სა ხე ლო ბის ნა ცი ო-
ნა ლუ რი უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი, 
შევ ჩენ კოს მცოდ ნე ო ბი თი ლა ბო რა ტო-
რი ის ხელ მძღვა ნე ლი), ვ. პიდ ვო ი ნი 
(ყარსის კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტის მეც-
ნი ერ -თა ნამ შრო მე ლი), პროფ. ლუდ მი-
ლა გრი ცი კი (კიევის ტა რას შევ ჩენ კოს 
ეროვ ნუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი, ლი ტე რა ტუ-
რის თე ო რი ი სა და კომ პა რა ტი ვის ტი კის 
კა თედ რის გამ გე, უკ რა ი ნე ლი ქარ თვე-
ლო ლო გი, თსუ სა პა ტიო დოქ ტო რი).

კონ ფე რენ ცია ეძღ ვნე ბო და სა ი უ ბი-
ლეო თა რიღს – ტა რას შევ ჩენ კოს და ბა-
დე ბი დან 200 წლის თავს. 

სა ერ თა შო რი სო
პე და გო გი უ რი
კონ ფე რენ ცია:
„ჰუმანური პე და გო გი კის 
სა ერ თა შო რი სო
კითხ ვე ბი“

თბი ლი სისს სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი-
ტე ტის ორ გა ნი ზე ბი თა, სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის, გი ორ გი მარ გვე ლაშ ვი-
ლი სა და გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე-
ბის სა მი ნის ტროს მხარ და ჭე რით 21-23 
მარ ტს თსუ- ში მე ცა მე ტე სა ერ თა შო რი სო 
პე და გო გი უ რი კონ ფე რენ ცია „ჰუმანური 
პე და გო გი კის სა ერ თა შო რი სო კითხ ვე-
ბი“ გა ი მარ თა. მსგავ სი კონ ფე რენ ცი ე ბი, 
მსოფ ლი ოს მას შტა ბით, 2002 წლი დან 
ტარ დე ბა. სა ქარ თვე ლო ში 2014 წელს იგი 
პირ ვე ლად გა ი მარ თა და მას ში 17 ქვეყ ნის 
500-მდე წარ მო მად გე ნე ლი მო ნა წი ლე ობ-
და. 

საერთაშორისო
კონ ფე რენ ცია:
„ნა ცი ონ ალ ური
ლი ტე რა ტუ რა და
კულ ტუ რათ შო რი სი
კო მუ ნი კა ცი ები“
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სტუ დენ ტ-არ ქე ო ლოგ თა ვარ ძი ის
მე-6 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, ჰუ მა ნი ტა რულ მეც-
ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი სა და არ ქე ო ლო გი ის სას წავ ლო- სა მეც-
ნი ე რო ინ სტი ტუ ტის ორ გა ნი ზე ბით 11-14 აპ რილს ვარ ძი ა ში.

იდეის ავტორი პიტ რი ვერ სი სად მი მიძღ ვნი ლი სტუ დენ-
ტ-არ ქე ო ლოგ თა ვარ ძი ის მე-6 სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია 
გა ი მარ თა. მი სი წამ ყვა ნი მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ: პრო ფე სო რი 
ვახ ტანგ ლი ჩე ლი (თბილისი, კონ ფერ ენ ცი ის იდეის ავტორი და 
ორ გა ნი ზა ტო რი), პრო ფე სო რი მა იკლ ვი კერ სი (ოქსფორდი, 
კონ ფე რენ ცი ის მუდ მი ვი თავ მჯდო მა რე), პრო ფე სო რი ებერ-
ჰარდ ზა უ ე რი (ედინბურგი, ქარ თულ -შოტ ლან დი უ რი ექ სპე-
დი ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი), პრო ფე სო რი ვალ ტერ კი უნ ტნე რი 
(ინსბრუკი, ქარ თულ -ავ სტრი უ ლი ექ სპე დი ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი). 
კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბდნენ: ოქ სფორ დის, ინ სბრუ კის, 
ედინ ბურ გის, ვარ შა ვის, ლო ძის, ტო რუ ნის, ან კა რის, თე ი რა ნის, 
დუ რე მის, ლე ი დე ნის, მელ ბურ ნი სა და იე ნის უნი ვერ სი ტე ტე ბის, 
აგ რეთ ვე, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტის და პო ლო ნე თის აკა დე მი ის არ ქე ო ლო გი ის ინ სტი-
ტუ ტის წარ მო მა გენ ლე ბი.

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა: 
„გენდერული და სკან დი ნა ვი უ რი
სწავ ლე ბა ნი: ენა, ლი ტე რა ტუ რა,
სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი“

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, თსუ ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი ფა კულ ტე ტის სკან დი ნა ვის ტი კის ცენ ტრის ორ გა ნი ზე ბით, 
ოს ლოს უნი ვერ სი ტეტ სა და თსუ ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა 
ფა კულ ტეტს შო რის ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 30 აპ-
რი ლი დან – 2 მა ი სამ დე თსუ- ში სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა: 
„გენდერული და სკან დი ნა ვი უ რი სწავ ლე ბა ნი: ენა ლი ტე რა ტუ რა, 
სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი“ გაიმართა.

წამ ყვა ნი მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ: ჯოს ტე ინ ბორ ტნე სი 
(ბერგენის უნი ვე რი ტე ტის ემე რი ტუს პრო ფე სო რი), ერი კა სვედ-
ბერ გი (მალ მოს უნი ვერ სი ტე ტი), ელი ზა ბეტ რო გი (ოსლოს უნი-
ვერ სი ტე ტი), ტო ნე ირე ნე ბრე კე (ოსლო), ფრო დე ჰერ მუნ დსგარ-
დი (ოსლო), გუდ ლი ევ ბო (ოსლოს უნი ვერ სი ტე ტის ემე რი ტუს 
პრო ფე სო რი), უგ ნი უს მი კუ ცი ო ნი სი (კაუნასის უნი ვერ სი ტე ტის 
ლექ ტო რი), პრო ფე სო რი სტა ლე დინ გსტა დი (ოსლო), ელ სე რი-
ე ნი (ასოც. პროფ), პრო ფე სო რი ჯო რუნ ოკ ლან დი (ოსლო), პრო-
ფე სო რი პერ ტო მას ან დერ სე ნი (ოსლო), ევ ენ არ ნცე ნი (ასოც. 
პრო ფე სო რი, ტრომ სოს უნი ვერ სი ტე ტი), პრო ფე სო რი კა ხა ბერ 
ლო რია (თსუ), პრო ფე სო რი ტო რილ სტე ინ ფელ დი (ოსლო).

კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს გენ დე რუ ლი პრობ-
ლე მა ტი კი სა და სკან დი ნა ვის ტი კის სფე როს მკვლევ რებ მა ნორ-

ვე გი ი დან, შვე დე თი დან, ლიტ ვი დან და სა ქარ თვე ლო დან. პრო-
ექ ტი და ფი ნან სდა გა ნათ ლე ბის სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო თა-
ნამ შრომ ლო ბის ნორ ვე გი უ ლი ცენ ტრის (SIU) მი ერ.

საერთაშორისო კონ ფე რენ ცია: 
„შექსპირი 450“

 
2014 წლის 1-3 მა ისს თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ სა 

და რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი თე ატ რში თსუ  ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი-
ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის  შექ სპი რის  შემ სწავ ლე ლი  ცენ ტრის ორ გა-
ნი ზე ბით კონ ფე რენ ცია „შექსპირი 450“ ჩა ტარ და.

კონ ფე რენ ცი ის წამ ყვა ნი მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ: მაია ყი ა-
საშ ვი ლი, მა ნა ნა გე ლაშ ვი ლი,  ჯონ ფ. ბურ კე,  როზმარი ლაკადუ-
უესლი,  თი ნა თინ   მარ გა ლი ტა ძე,  ინე სა  მე რა ბიშ ვი ლი,  ირაკ-
ლი  ცხვე დი ა ნი, კონ სტან ტი ნე ბრე გა ძე, და ვით მა ზი აშ ვი ლი,  მარ-
ტინ  ნი კოლ სი.

კონ ფე რენ ცია მი ეძღ ვნა უი ლი ამ შექ სპი რის მემ კვიდ რე ო ბის 
შეს წავ ლას სა ერ თა შო რი სო კონ ტექ სტში. კონ ფე რენ ცი ა ზე წარ-
მოდ გე ნილ თე მებ ში მომ ხსე ნებ ლებ მა იმ სჯე ლეს შექ სპი რის გავ-
ლე ნის შე სა ხებ ლი ტე რა ტუ რის, მხატ ვრო ბი სა და მუ სი კის დარ-
გებ ზე. პრე ზენ ტა ცი ებ ში, მრგვალ მა გი დებ სა და ღო ნის ძი ე ბებ ში;

კონ ფე რენ ცი ის მსვლე ლო ბი სას წიგ ნე ბის, სას ცე ნო დი ზა ი ნის 
და თე ატ რა ლუ რი კოს ტი უ მე ბის გა მო ფე ნა მო ეწყო, სა დაც წარ-
მოდ გე ნი ლი იყო სა ქარ თვე ლო ში შექ სპი რის ნა წარ მო ე ბე ბის მი-
ხედ ვით დად გმუ ლი სპექ ტაკ ლე ბი სა და შექ სპი რის შეს წავ ლის 
ის ტო რი ა.

კონ ფე რენ ცი ის და ხურ ვა ზე  თსუ შექ სპი რის შემ სწავ ლე ლი 
ცენ ტრი სა და ბრი ტა ნე თის საბ ჭოს მი ერ ჩა ა ტა რე ბუ ლი კონ კურ-
სის „შექსპირი სა ქარ თვე ლო ში“ გა მარ ჯვე ბულ მა სტუ დენ ტებ-
მა  (თამარ კახ ნი აშ ვი ლი, სო ფო თო თი ბა ძე) წარ მო ად გი ნეს თა-
ვი ან თი კვლე ვე ბი.

 

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია:
„შეერთებული შტა ტე ბის სა გა რეო
პო ლი ტი კა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში“

თსუ ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის ამე რი კის-
მცოდ ნე ო ბის ინ სტი ტუ ტის ორ გა ნი ზე ბით 15-17 მა ისს თსუ- ში გა ი-
მარ თა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია – „შეერთებული შტა ტე ბის 
სა გა რეო პო ლი ტი კა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში“. 

წამ ყვა ნი მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ: ბრი ჯით ბრინ ქსი, ამე რი-
კის სა ელ ჩო სა ქარ თვე ლო ში, მი სი ის უფ რო სის მო ად გი ლე, 
ფუს კო ჯი ა ნა (Fus co Gi an na) – ნა პო ლის მე ო რე უნი ვერ სი ტე ტი, 
შო თა ვა შა კი ძე (რატგერსის უნი ვერ სი ტე ტი), ანა საშ ვი ლი მა ნა ნა 
(მიჩიგანის უნი ვერ სი ტე ტი),

თე მურ კო ბა ხი ძე,  ელე ნე მეძ მა რი აშ ვი ლი,  რუ სუ დან და უშ ვი-
ლი,  ია იაშ ვი ლი,  ი რაკ ლი ბრა ჭუ ლი,  მა მუ კა დო ლი ძე, ანას ტა სია 
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ზა ქა რი ა ძე,  ვა სილ კა ჭა რა ვა,  ქე თე ვან როს ტი აშ ვი ლი,  ვა ლე რი ან 
რა მიშ ვი ლი, ქე თე ვან გო ჩი ტაშ ვი ლი, მე რაბ კა ლან და ძე, რუ სუ-
დან ნიშ ნი ა ნი ძე, ელე ნე გა ბუ ნი ა, ლე ი ლა ხუ ბაშ ვი ლი, დე მურ ჯა-
ლა ღო ნი ა, ჩი ჩუა და ვი თი, ჩი გო გი ძე თი ნა თი ნი, კიკ ნა ძე ზუ რა ბი, 
თევ ზა ძე ნა ნუ ლი, დიღ მე ლაშ ვი ლი ავ თან დი ლი, მელ ქა ძე მე დეა 
და სხვ.

 წარ მოდ გე ნი ლი იყო მოხ სე ნე ბე ბი, ძი რი თა დად, ამე რი კის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის, ასე ვე, ლა თი ნუ რი ამე რი კი სა და კა ნა-
დის ის ტო რი ის, პო ლი ტი კის, ეკო ნო მი კის, სა მარ თლის, მეც ნი ე-
რე ბის, კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბის, რე ლი გი ის, ქარ თულ -ა მე რი კუ-
ლი ურ თი ერ თო ბის, ამე რი კა ში ქარ თუ ლი ემიგ რა ცი ი სა და სხვ. 
სა კითხ ებ ზე. კონ ფე რენ ცი ის მი ზა ნია ამე რი კის მცოდ ნე ო ბის პრო-
ფე სი ულ დო ნე ზე შეს წავ ლის შე დე გე ბის წარ მო ჩე ნა და მი ღე ბუ-
ლი ცოდ ნის გავ რცე ლე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო ე ბის აკა დე-
მი ურ და ფარ თო წრე ებ ში, ასე ვე ქარ თველ ამე რი კის მცოდ ნე თა 
მუ შა ო ბის კო ორ დი ნი რე ბა და მა თი კონ ტაქ ტე ბის გაღ რმა ვე ბა 
ამე რი კელ და ევ რო პელ კო ლე გებ თან. 

კონ ფე რენ ცია „არაფორმალურიდან
მე ამ ბო ხე მმარ თვე ლო ბამ დე:
სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის ფორ მე ბი და
ტრან სფორ მა ცია კავ კა სი ა სა და
მის მიღ მა“

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, ჰუ მა ნი ტა რულ 
მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის, ეთ ნო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის ორ გა-
ნი ზე ბით 7-9 ივ ნისს გა ი მარ თა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია 
„არაფორმალურად მე ამ ბო ხე მმარ თვე ლო ბამ დე: სო ცი ა ლუ რი 
კა პი ტა ლის ფორ მე ბი და ტრან სფორ მა ცია კავ კა სი ა სა და მის 
მიღ მა“.

კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და 45 რე გის ტრი რე ბუ ლი 
მო ნა წი ლე: თსუ, ტა ლი ნის უნი ვერ სი ტე ტის (ესტონეთი), ბირ მინ გე-
მის უნი ვერ სი ტე ტის (დიდი ბრი ტა ნე თი), ფრი ბურ გის უნი ვერ სი ტე-
ტის (შვეიცარია), ლატ ვი ის უნი ვერ სი ტე ტის (ლატვია), გუ ან დო ნის 
უნი ვერ სი ტე ტის (ჩინეთი), ნა ცი ო ნა ლუ რი კვლე ვი თი უნი ვერ სი ტე-
ტის უმაღ ლე სი ეკო ნო მი კის სკო ლის (რუსეთი) და რენ მი ნის უნი-
ვერ სი ტე ტის (ჩინეთი), ამ სტერ და მის თა ვი სუ ფა ლი უნი ვერ სი ტე ტის 
(ნიდერლანდების სამეფო) და სხვა წარ მო მად გენ ლე ბი.

კონ ფე რენ ცია ჩა ტარ და ევ რო კო მი სი ის FP7 პროგ რა მის მა-
რი კი უ რის საგ რან ტო პრო ექ ტის „წარმოსახვითი გან ვი თა რე ბა: 
პოს ტ-სო ცი ა ლის ტურ სამ ყა რო ში გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კი სა 
და მი სი ეფექ ტე ბის მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი და მრა ვალ დო ნი ა ნი 
ანა ლი ზი“ (აკრონიმი PSDEV, საგ რან ტო შე თან ხმე ბა N318961) 
ფარ გლებ ში. ევ რო კო მი სი ის კვლე ვი თი პრო ექ ტე ბის მი ზა ნი ა, 
ხე ლი შე უწყ ოს ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან არა წევ რი ქვეყ ნე ბის 
და ახ ლო ე ბას, ერ თი ა ნი სა მეც ნი ე რო სივ რცის ფორ მი რე ბას და 
მას ში რე გი ო ნე ბის წამ ყვა ნი უნი ვერ სი ტე ტე ბის აქ ტი ურ ჩარ თვას. 
ამ ას გარ და, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ-
რი კვლე ვე ბის წა ხა ლი სე ბას ექ ცე ვა. პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ო ბა 
გუ ლის ხმობს ერ თობ ლი ვი სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის წარ მარ-
თვას, კვლე ვის შე დე გე ბის ინ ტენ სი ურ გა ზი ა რე ბას, სა ერ თა შო-
რი სო ფო რუ მებ ში მო ნა წი ლე ო ბას და ახალ გაზ რდა მკვლე ვარ-
თა მხარ და ჭე რას. კონ ფე რენ ცია იყო ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რ და 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი მო ნა წი ლე თა ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი სპექ ტრის 
თვალ საზ რი სი თაც.

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია 
„ევროპული ღი რე ბუ ლე ბე ბი და
იდენ ტო ბა“

თსუ ჰუ მა ნი ტა რუ ლ მეცნიერებათა ფა კულ ტე ტის რო მა ნის-
ტი კის მი მარ თუ ლე ბის, ევ რო კავ ში რის ფრან კო ფო ნი ის სა უ ნი-

ვერ სი ტე ტო სა ა გენ ტოს, ასო ცი ა ცი ის Ge or gia Pro e u ro pa და საფ-
რან გეთ ში მცხოვ რებ ქარ თველ თა სათ ვის ტო მოს ორ გა ნი ზე ბით 
16-18 ივ ნისს თსუ- ში სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია „ევროპული 
ღი რე ბუ ლე ბე ბი და იდენ ტო ბა“ გაიმართა.

 წამ ყვა ნი მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ ღო ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზა ტო-
რე ბი: თსუ პრო ფე სო რი ნა ნა გუნ ცა ძე, საფ რან გეთ ში მცხოვ რებ 
ქარ თველ თა სათ ვის ტო მოს პრე ზი დენ ტი ოთ არ ზუ რა ბიშ ვი ლი, 
ასე ვე: უცხ ო ე თის და სა ქარ თვე ლოს ცნო ბი ლი მეც ნი ე რე ბი და 
პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ე ბი, რო მელ თა შო რის იყ ვნენ : ზა ალ ან-
დრო ნი კაშ ვი ლი, ლი ტე რა ტუ რი სა და კულ ტუ რის შემ სწავ ლე ლი 
ცენ ტრი, (ბერლინი, გერ მა ნი ა) ზუ რაბ გუ რუ ლი, პროფ. მი სი სი-
პის უნი ვერ სი ტე ტი (აშშ) გას ტონ ბუ ა ჩი ძე, მთარ გმნე ლი, პრო-
ფე სორ -ე მე რი ტუ სი, ნან ტის უნი ვერ სი ტე ტი (ნანტი, საფ რან გე თი) 
სე სილ ვე სი ე, (საფრანგეთი) ეკა ტყე შე ლაშ ვი ლი, სა ქარ თვე ლოს 
სტრა ტე გი უ ლი კვლე ვე ბის ინ სტი ტუ ტი, პროფ. ბრუ ნო ნარ დე ნი 
(საფრანგეთი), პრო ფე სო რი ჟე რარ დე სო ნი, სორ ბო ნის უნი ვერ-
სი ტე ტი (საფრანგეთი), ჟილ გა ლე – სამ ხედ რო სკო ლის პრო ფე-
სო რი, სამ ხედ რო ატა შე( საფ რან გე თი) და სხვე ბი. 

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია – 
„ბაირონი დე დან სა და თარ გმან ში“

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, ბა ი რო ნის სა ერ თა-
შო რი სო სა ზო გა დო ე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს ბა ი რო ნის სა ზო გა-
დო ე ბის ორ გა ნი ზე ბით 23 ივ ნისს თსუ- ში სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-
რენ ცია – „ბაირონი დე დან სა და თარ გმან ში“ გა ი მარ თა. 

კონ ფე რენ ცი ის წამ ყვა ნი მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ პრო ფე სო-
რი ბი ტი (დიდი ბრი ტა ნე თი), პრო ფე სო რი ჯონ კლა ბი (აშშ), პრო-
ფე სო რი ნა ჯი ოი ჯი ნი (ლიბანი), პრო ფე სო რი ინე სა მე რა ბიშ ვი-
ლი (საქართველო), შობ ჰა ნა ბჰა ტა ჩარ ჯი (ინდოეთი) და სხვე ბი. 

კონ ფე რენ ცი ა ში თსუ სტუ დენ ტებ თან, აკა დე მი უ რი წრე ე ბი-
სა და ფარ თო სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად, 
მსოფ ლი ოს 20 ქვეყ ნის 100-მა დე ლე გატ მა მი ი ღო მო ნა წი ლე ო-
ბა. დე ლე გა ტებს შო რის იყ ვნენ დი დი ინ გლი სე ლი პო ე ტის შთა-
მო მავ ლე ბი: ლორდ ბა ი რო ნი, ლე დი ბა ი რო ნი, გრა ფი ლი ტო ნი 
და გრა ფი ნია ლი ტო ნი.

მი უ ხე და ვად ბა ი რო ნის ფე ნო მე ნი სად მი გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ინ ტე რე სი სა ჩვენ ში, თა ვად პო ე ტის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ქარ-
თვე ლო სად მი უც ნო ბი რჩე ბო და. ყო ვე ლი ვე ამ ის გა მოვ ლე ნას 
ხე ლი შე უწყო სა ქარ თვე ლო ში ბა ი რო ნის სა ზო გა დო ე ბის სა ერ-
თა შო რი სო კვლე ვა ში ჩარ თუ ლო ბამ, რა მაც სა შუ ა ლე ბა მის ცა 
ქარ თველ მეც ნი ერს მნიშ ვნე ლო ვან აღ მო ჩე ნამ დე მი სუ ლი ყო: 
გა მოვ ლინ და ბა ი რო ნის ცხოვ რე ბის აქამ დე უც ნო ბი ეპი ზო დი 
ქარ თველ ტყვე ქალ თან შეხ ვედ რი სა, რო გორც ირ კვე ვა, სა ფუვ-
ლად და ე დო მი სი ერ თ-ერ თი შთამ ბეჭ და ვი პო ე ტუ რი პერ სო ნა-
ჟის, თირ ზას შექ მნას. ეს ყო ვე ლი ვე ასა ხუ ლია ინე სა მე რა ბიშ ვი-
ლის ინგლი სუ რე ნო ვან წიგ ნში: Innes Me ra bis hvi li, Enco un ter with 
Lord Byron, Tbi li si, 2014. ღო ნის ძი ე ბა ზე თსუ პრო ფე სო რის, თბი-
ლი სის ბა ი რო ნის სკო ლის დი რექ ტო რის ინე სა მე რა ბიშ ვი ლის 
წიგ ნის „ინესა მე რა ბიშ ვი ლი, შეხ ვედ რა ლორდ ბა ი რონ თან“ 
პრე ზენ ტა ცი ა გა ი მარ თა. 
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სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია
„საქართველოს, კავ კა სი ის და
ცენ ტრა ლუ რი აზი ის ებ რა ე ლე ბი“

ბა რი ლა ი ნის უნი ვერ სი ტე ტის (ისრაელი), და ჰა ნის ცენ ტრის 
(ისრაელი), სა ქარ თვე ლო ში ის რა ე ლის სა ელ ჩოს, ის რა ე ლის 
რე ლი გი ის სა მი ნის ტროს, აშ კე ლო ნის აკა დე მი უ რი კო ლე ჯის 
(ისრაელი) და თსუ -ის აღ მო სავ ლეთ მცოდ ნე ო ბის სას წავ ლო- 
სა მეც ნი ე რო ინ სტი ტუ ტი და ებ რა უ ლი კულ ტუ რი სა და იუ და ი კის 
კა ბი ნე ტის ორ გა ნი ზე ბით 8-10 სექ ტემ ბერს თსუ- ში გა ი მარ თა სა-
ერ თა შო რი სო კონ ფე რან ცია „საქართველოს, კავ კა სი ის და ცენ-
ტრა ლუ რი აზი ის ებ რა ე ლე ბი“.

კონ ფე რენ ცი ის წამ ყვა ნი მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ პრო ფე-
სო რე ბი: მა რი ამ ჩა ჩი ბაია (თსუ) , გურამ ლორ თქი ფა ნი ძე (თსუ) , 
იააკოვ როი (თელ-ავივის უნი ვერ სი ტე ტი), შლო მო ია ნე ცი (ბარ-
ილანის უნი ვერ სი ტე ტი), ხა ნა ნელ მაკ (ბარ-ილანის უნი ვერ სი ტე-
ტი), რუ ვენ ენო ხი (არიელის უნი ვერ სი ტე ტი) და სხვ.

კონ ფე რენ ცია ქარ თვე ლი და ებ რა ე ლი ხალ ხის ოც და ექ ვსსა-
უ კუ ნო ვა ნი სა ი უ ბი ლეო წლის აღ სა ნიშ ნა ვად ჩა ტარ და. ღო ნის ძი-
ე ბა ზე სომ ხე თის, ბუ ხა რის, აზერ ბა ი ჯა ნის, უზ ბე კე თის, ტა ჯი კე თის, 
ყირ გი ზე თის, ყა ზა ხე თი სა და თურ ქმე ნე თის ებ რა ულ მა თე მებ მა 
აკა დე მი უ რი კვლე ვე ბი წარ მო ად გი ნეს. გა ნი ხი ლეს თე მე ბი: ბიბ-
ლი უ რი შე მოქ მე დე ბა და რე ლი გი უ რი ცხოვ რე ბა; ტრა დი ცი უ ლი 
და თა ნა მედ რო ვე აღ ზრდა; ებ რა უ ლი ენა და ლი ტე რა ტუ რა; ებ-
რა ელ თა სა მარ თლებ რი ვი და სა მო ქა ლა ქო სტა ტუ სი; თე მი და 
მი სი ინ სტი ტუ ტე ბი; ურ თი ერ თო ბე ბი სო ცი ა ლურ გა რე მოს თან; 
ეკო ნო მი კა; ხე ლოვ ნე ბა და კულ ტუ რა; მუ სი კა; სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ას პექ ტე ბი; კავ ში რე ბი ებ რა ულ სამ ყა როს თან; სი ო ნის ტუ რი აქ ტი-
ვო ბა და რე პატ რი ა ცია ერეც -ის რა ელ ში; აბ სორ ბცია ის რა ე ლის 
სა ხელ მწი ფო ში. 

 

სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცია – „ერებისა და 
ლი ტე რა ტუ რე ბის შეხ ვედ რის ად გი ლი“

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის ორ-
გა ნი ზე ბით თსუ- ში 18-19 სექ ტემ ბერს პ რო ფე სორ გი ვი გა ჩე ჩი ლა-
ძის და ბა დე ბის 100 წლის თა ვი სად მი მიძღ ვნი ლი სა ერ თა შო რი-
სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცია – „ერებისა და ლი ტე რა ტუ რე ბის 
შეხ ვედ რის ად გი ლი“ გა ი მარ თა. კონ ფე რენ ცი ის მონაწილეებმა 
წა ი კითხ ეს მოხ სე ნე ბე ბი თარ გმა ნის სო ცი ო კულ ტუ რულ, ეთ ნო-
ლინ გვის ტურ და ფსი ქო ლინ გვის ტურ ას პექ ტებ ზე, კულ ტუ რა თა-
შო რის კო მუ ნი კა ცი ა სა და კულ ტუ რა თა დი ა ლოგ ზე, ეკ ვი ვა ლენ-
ტო ბის პრობ ლე მა ზე თარ გმან სა და ორე ნო ვან ლექ სი კოგ რა ფი-

ა ში, მხატ ვრულ თარ გმან ზე თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში და მი სი 
გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებ ზე, თარ გმა ნის ტრა დი ცი ა სა და თე-
ო რი ა ზე.

ღო ნის ძი ე ბის ფარ გლებ ში თსუ მუ ზე უმ მა მო აწყო ფო ტო გა-
მო ფე ნა, რო მელ ზეც წარ მოდ გე ნი ლი იყო გი ვი გა ჩე ჩე ჩი ლა ძის 
ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო ე ბი, დო კუ მენ ტე ბი, ხელ ნა წე რე ბი, 
თარ გმა ნე ბი, გა მოკ ვლე ვე ბი, მე მო რი ა ლუ რი ნივ თე ბი. თსუ სა აქ-
ტო დარ ბაზ ში გა ი მარ თულ სა ი უ ბი ლეო სა ღა მო ზე, სა ზო გა დო ე-
ბამ იხი ლა გი ვი გა ჩე ჩი ლა ძის და ბა დე ბი დან 100 წლის თა ვი სად-
მი მიძღ ვნი ლი ფილ მი „თავშესაფარი – პო ე ტუ რი თარ გმა ნი“.

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა
„ანტიკური კულ ტუ რი სა და მი სი
მემ კვიდ რე ო ბის აქ ტუ ა ლუ რი
პრობ ლე მე ბი“ 

2014 წლის 23-26 სექ ტემ ბერს ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში იე ნის ფრიდ რიხ ში ლე-
რის უნი ვერ სი ტე თან თა ნამ შრომ ლო ბით ჩა ტარ და დი დი სა ერ-
თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია „ანტიკური კულ ტუ რი სა და მი სი მემ-
კვიდ რე ო ბის აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი“. 

კონ ფე რენ ცია თსუ კლა სი კუ რი ფი ლო ლო გი ის, ბი ზან ტი ნის-
ტი კი სა და ნე ოგ რე ცის ტი კის ინ სტი ტუ ტი სა და იე ნის ფრიდ რიხ 
ში ლე რის უნი ვერ სი ტე ტის სიძ ვე ლეთ მცოდ ნე ო ბის ინ სტი ტუ ტის 
თა ნამ შრობ ლო ბით გა ი მარ თა. 

ორი უნი ვერ სი ტე ტის სიძ ვე ლეთ მცოდ ნე ებ მა მიმ დი ნა რე 
წელს აღად გი ნეს მრა ვალ წლი ა ნი თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ნიშ-
ნა ვი ტრა დი ცია – ერ თობ ლი ვი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი-
ე ბის ჩა ტა რე ბა. ამ ტრა დი ცი ას სა ფუძ ვე ლი 1966 წელს, ორ უნი-
ვერ სი ტეტს შო რის ის ტო რი უ ლი ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის შემ დეგ ჩა ე ყა რა. 

კონ ფე რენ ცი ებ მა მსოფ ლი ოს სა მეც ნი ე რო წრე ებ ში დი დი 
პო პუ ლა რო ბა მო ი პო ვა და კლა სი კუ რი სიძ ვე ლეთ მცოდ ნე ო ბის 
სფე რო ში ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე ავ ტო რი ტე ტულ სა მეც ნი ე რო ფო-
რუ მე ბად იქ ცა. 

1969 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი იე ნა სა და თბი ლის ში 9 კონ ფე-
რენ ცია გა ი მარ თა. ოც წლი ა ნი პა უ ზის შემ დეგ, მე-10 კონ ფე რენ-
ცია წელს თბი ლის ში ჩა ტარ და.

თბი ლი სის კონ ფე რენ ცია სამ დღი ა ნი იყო და მას ზე მოხ სე ნე-
ბა წა ი კითხა 100-ზე მეტ მა მკვლე ვა რმა სა ქარ თვე ლო დან, გერ მა-
ნი ი დან, სა ბერ ძნე თი დან, საფ რან გე თი დან, აშ შ-დან, ბრი ტა ნე თი-
დან, იტა ლი ი დან, პო ლო ნე თი დან, ბულ გა რე თი დან, ხორ ვა ტი ი-
დან, ირა ნი დან და რუ სე თი დან.

აღ სა ნი შან ვი ა, რომ კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ობ დნენ ცნო-
ბი ლი მეც ნი ე რე ბი მსოფ ლი ოს აღი ა რე ბუ ლი სამ ცე ნი ე რო ცენ-
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ტრე ბი დან: ტი მო შტიკ ლე რი (იენა), მარ კუს ალექ სან დერ ში ლინ-
გი (იენა), ად ოლფ მარ ტინ რი ტე რი (ჰაიდელბერგი), ტა სი ლო 
შმი ტი (ბრემენი), ქრის ტოფ აუფ ფარ თი (ბრემენი), ჰან ს-ქრის ტი-
ან გი უნ თე რი (ფრაინურგი), ლო რენ ცო პე რო ნე (ბოლონია), ჟან 
ფრან სუა კო ტიე (პარიზი), კრას ტუ ბა ნე ვი (დარემი), მე რი ჩა ილ-
დსი (ვაშინგტონი), ნუ ჩო ორ დი ნე (კალაბრია), მი ხა ილ ბი ბი კო ვი 
(მოსკოვი), ფა ტი მა ელო ე ვა (სანქტ-პეტერბურგი) და მრა ვა ლი სხვ. 

კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ებ მა 23 სექ ტემ ბერს თსუ კლა სი კუ-
რი ფი ლო ლო გი ის, ბი ზან ტი ნის ტიკ სა და ნე ოგ რე ცის ტი კის ინ სტი-
ტუ ტის სპე ცი ა ლი ზე ბულ ბიბ ლი ო თე კა ში მო აწყ ვეს გერ მა ნე ლი 
პრო ფე სო რე ბის მი ერ ინ სტი ტუ ტი სათ ვის სა ჩუქ რად გა მოგ ზავ ნი-
ლი მრა ვა ლი ასე უ ლი წიგ ნის პრე ზენ ტა ცი ა. 

კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ებს ჰქონ დათ გას ვლი თი სხდო მა 
ან ტი კუ რი და პოს ტან ტი კუ რი ეპო ქის ძეგ ლე ბის და სათ ვა ლი ე-
რებ ლად: გრაკ ლი ა ნი გო რა, სამ თა ვი სი, ძა ლი სი, მცხე თა. სპე ცი-
ა ლუ რად ამ დღი სათ ვის ქარ თულ სა და ინ გლი სურ ენებ ზე და ი-
ბეჭ და გზამ კვლე ვი „გრაკლიანის კულ ტუ რა“. გას ვლით სხდო მას 
უძღ ვე ბოდ ნენ პრო ფე სო რი ვახ ტანგ ლი ჩე ლი და პრი ვატ -დო-
ცენ ტი ანეგ რეტ პლონ ტკე ლი უ ნინ გი. 

კონ ფე რენ ცი ის შემ დეგ იე ნის 8 კა ცი ა ნი დე ლე გა ცი ის ერ თსუ-
ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით შემ დგო მი კონ ფე რენ ცია გა ი მარ-
თე ბა 2017 წელს იე ნა ში. ამ ით, ფაქ ტობ რი ვად, გაგ რძელ დე ბა 
აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში კლა სი კუ რი ფი ლო ლო გი ის სფე რო ში 
ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ავ ტო რი ტე ტუ ლი სა მეც ნი ე რო ფო რუ მე ბის 
რე გუ ლა რუ ლი ორ გა ნი ზე ბა. 

სიმ პო ზი უ მი: „ნაციონალური
ლი ტე რა ტუ რე ბი და კულ ტუ რუ ლი
გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი“

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, შო თა რუს თა ვე-
ლის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტის ორ გა ნი ზე ბით 24-27 
სექ ტემ ბერს თსუ- ში სიმ პო ზი უ მი: „ნაციონალური ლი ტე რა ტუ რე ბი 
და კულ ტუ რუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი“ გა ი მარ თა. 

წამ ყვა ნი მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ შემ დე გი ქვეყ ნე ბი დან: აშშ, 
სლო ვე ნი ა, ბულ გა რე თი, იტა ლი ა, უნ გრე თი, პო ლო ნე თი, მა კე-
დო ნი ა, რუ მი ნე თი, თურ ქე თი, ირა ნი, ლიტ ვა, ლატ ვი ა, უკ რა ი ნა, 
ბელ გი ა, რუ სე თის ფე დე რა ცი ა, ბე ლო რუ სი , სომ ხე თი, აზერ ბა ი-
ჯა ნი, ყირ გი ზე თი, ყა ზა ხე თი და სხვე ბი.

მე-8 სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უ მის ფარ გლებ ში  მუ შა ობ და 
შემ დე გი სექ ცი ე ბი: გლო ბა ლი ზა ცია და კულტურული ინ ტეგ რა ცი-
ის პრობ ლე მა; ნა ცი ო ნა ლუ რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კა ნო ნი და კულ-
ტუ რუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის მე ქა ნიზ მე ბი; Wel tli te ra tur და ნა ცი ო-
ნა ლუ რი ლი ტე რა ტუ რე ბის სა კითხ ი; ლი ტე რა ტუ რა  საზღ ვრებს 
გა რე შე – Pro et Con tra. სა სექ ციო მუ შა ო ბის პა რა ლე ლუ რად 
გა ი მარ თა მრგვა ლი მა გი და თე მა ზე: „თარგმანის კო მუ ნი კა ცი-
უ რი ფუნ ქცია კულ ტუ რუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში“, ასე ვე 
დი ა ლო გი თე მა ზე: „ლიტერატურული ცენ ზუ რა – „შავი ხვრე ლი“ 
გლო ბა ლურ სივ რცე ში“, რო მალ საც უმას პინ ძლა აზერ ბა ი ჯა ნის 
კომ პა რა ტი ვის ტუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ასო ცი ა ცი ამ. სიმ პო ზი უ მის 
ფარ გლებ ში ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ მა, მსოფ-
ლიო ლი ტე რა ტუ რის ინ სტი ტუ ტის დამ ფუძ ნე ბელ მა და ხელ-
მძღვა ნელ მა, ცნო ბილ მა კომ პა რა ტი ვის ტმა დე ვიდ დამ როშ მა 
წა ი კითხა სა ჯა რო ლექ ცია მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რის ნა ცი ო-
ნა ლურ ენებ ზე თარ გმა ნის პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ, რო მელ საც 
ფარ თო დის კუ სია მოჰ ყვა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პირ ვე ლი სიმ პო ზი უ მი დან მო ყო ლე ბუ ლი 
დღემ დე სა მეც ნი ე რო ფო რუ მის გე ოგ რა ფი უ ლი ფარ გლე ბი  საგ-
რძნობ ლად გა ფარ თოვ და. 2014 წელს ჩა ტა რე ბულ სიმ პო ზი უმ ში 
მო ნა წი ლე ობ და 139 მეც ნი ე რი მსოფ ლი ოს 19 ქვეყ ნი დან. ასე ვე, 
სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო და კვლე ვი თი ცენ-
ტრე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი თბი ლი სი დან, ქუ თა ი სი დან, ბა თუ მი-
დან, თე ლა ვი დან.

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ-
ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ეკ ონ ომ-
იკ ური პო ლი ტი კის კა თედ რი სა და მას თან არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ-
იკ ური პო ლი ტი კი სა და ეკ ონ ომ იკ ური გა ნათ ლე ბის ქარ თულ-
გერ მა ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის ორ გა ნი ზე ბით 2014 წლის 27-28 მა ისს 
ჩა ტარ და რი გით მე სა მე, სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ურ-პო ლი ტი-
კუ რი ფო რუ მი „თბი ლი სის ბალ კო ნი“. 

ფო რუ მი მე წარ მე ობ ის დაწყე ბი სა და მი სი გან ვი თა რე ბის 
პრობ ლე მა ტი კას მი ეძ ღვნა. 

ფო რუ მის სტუმ რე ბი და ძი რი თა დი მომ ხსე ნებ ლე ბი იყ ვნენ:
ბერ ლი ნის თა ვი სუ ფა ლი უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი, ცნო-

ბი ლი „Teekampagne“-ს დამ ფუძ ნე ბე ლი გი უნ ტერ ფალ ტი ნი,
გერ მა ნი ის ერ ოვ ნუ ლი და ევ რო კავ ში რის სა მეც ნი ერო პრე-

მი ებ ის ლა ურე ატი, სო ცი ალ ური მე წარ მე ობ ის სა აგ ენ ტოს „iq 
consult“-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და ხელ მძღვა ნე ლი ნორ ბერტ კუნ ცი; 
ბერ ლი ნის ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი, ეკ ონ ომ იკ-
ური პო ლი ტი კი სა და ეკ ონ ომ იკ ური გა ნათ ლე ბის ქარ თულ-გერ-
მა ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის თა ნა დი რექ ტო რი ვოლ ფგანგ ვენ გი; გერ მა-
ნი ის აკ ად ემი ური გაც ვლის სამ სა ხუ რის (DAAD) სამ ხრეთ კავ კა სი-
ის ბი ურ ოს ხელ მძღვა ნე ლი მო ნი კა პრში ბი ში.

27 მა ისს, ფო რუ მის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და პრო ფე სორ გი უნ-
ტერ ფალ ტი ნის წიგ ნის „გო ნე ბა ამ არ ცხებს კა პი ტალს“ ქარ თუ-
ლე ნო ვა ნი გა მო ცე მის პრე ზენ ტა ცია, რო მე ლიც მომ ზად და თბი-
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბის მი ერ.

ღო ნის ძი ებ ას და ეს წრო DAAD-ის თბი ლი სის სა ინ ფორ მა ციო 
ბი ურ ოს ხელ მძღვა ნე ლი ელ იზ აბ ეტ ფე ნო რი.

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო-
პრაქ ტი კუ ლი კონ ფე რენ ცია
„თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნე სი:
სი ახ ლე ები, პრობ ლე მე ბი“

თსუ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის კა თედ რის 
და არ სე ბის 80 წლის იუბ ილ ეს მი ეძ ღნა სა ერ თა შო რი სო სა მეც-
ნი ერო-პრაქ ტი კუ ლი კონ ფე რენ ცია „თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნე სი: სი-
ახ ლე ები, პრობ ლე მე ბი“, კონ ფე რენ ცია თსუ-ში 2014 წლის 3-5 
ოქ ტომ ბერს გა იმ არ თა.

კონ ფე რენ ცი ის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე 
იყო ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის კა თედ რის ხელ-
მძღვა ნე ლი პრო ფე სო რი ელ ენე ხა რა ბა ძე. მას ში მო ნა წი ლე ობა 
მი იღო მრა ვალ მა სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ მა მეც ნი ერ-
მა, ას ევე მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი დან მოწ ვე ულ-
მა სტუ მა რებ მა.

სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ურ-
პო ლი ტი კუ რი ფო რუ მი
„თბი ლი სის ბალ კო ნი“
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კონ ფე რენ ცი აზე მი სა სალ მე ბე ლი სიტყვით გა მო ვი და: ელ ენა 
ხა რა ბა ძე – სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე, პრო ფე-
სო რი; ვლა დი მერ პა პა ვა – ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი-
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის რექ ტო რი, აკ ად ემ იკ ოსი; 
თე იმ ურ აზ ბე რი ძე – ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი, ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე-
ტის დე კა ნი, პრო ფე სო რი; და ვით ნარ მა ნია – ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი, პრო ფე-
სო რი, ქა ლაქ თბი ლი სის მე რი; გი ორ გი თა ბუ აშ ვი ლი – ივ. ჯა ვა-
ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი, 
პრო ფე სო რი; სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის მო ად გი ლე. 
ვლა დი მერ ჭაია – მოს კო ვის მ. ვ. ლო მო ნო სო ვის სა ხე ლო ბის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი, პრო ფე სო რი.

კონ ფე რენ ცი ის ფარ გლებ ში გა იმ არ თა სა მი სექ ცია – I სექ ცია: 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი – გა-
მოწ ვე ვე ბი და პრობ ლე მე ბი; ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის პრობ-
ლე მე ბი და პერ სპექ ტი ვე ბი სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში (სექ ცი ის 
ხელ მძღვა ნე ლი ნა დეჟ და კვა ტა ში ძე – ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური 
დოქ ტო რი, ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი);

II სექ ცია: ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზი და მე ნე ჯე რუ ლი გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბი( ხელ მძღვა ნე ლი: მე რაბ ჯი ქია – ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი-
ური დოქ ტო რი, ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი);

III სექ ცია: გა და სა ხა დე ბი, ბიზ ნე სის და ბეგ ვრის სა კითხე ბი, 
თა ნა მედ რო ვე აუდ იტ ის პრობ ლე მე ბი (ხელ მძღვა ნე ლი: მი ხე ილ 
ჩიკ ვი ლა ძე – ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, ას ოცი ებ ული 
პრო ფე სო რი).

იუბ ილ ეს თან და კავ ში რე ბით ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 
აუდ იტ ის კა თედ რას გა და ეცა მრა ვა ლი სა მახ სოვ რო სა ჩუ ქა რი 
და ჯილ დო, მათ შო რის მი ხე ილ ლო მო ნო სო ვის სა ხე ლო ბის მე-
და ლი.

სე მი ნა რე ბი „კონ ფლიქ ტე ბის
მოგ ვა რე ბის პო ტენ ცი ალ ის გაზ რდა
და კრი ზი სუ ლი სი ტუ აცი ებ ის
მე დი აცია და ლი დე რო ბა„

მიმ დი ნა რე წლის 6-დან 10 ოქ ტომ ბრის ჩათ ვლით, ივ ანე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი-
ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე (დე კა ნი, პრო ფე-
სო რი თე იმ ურ აზ ბე რი ძე) ერ თკვი რი ანი სა ერ თა შო რი სო სე მი ნა-
რე ბი „კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის პო ტენ ცი ალ ის გაზ რდა და 
კრი ზი სუ ლი სი ტუ აცი ებ ის მე დი აცია და ლი დე რო ბა“ გა იმ არ თა.

ღო ნის ძი ება ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო თსუ ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი-
ტი კის კა თედ რას თან არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კი სა და 
ეკ ონ ომ იკ ური გა ნათ ლე ბის ქარ თულ-გერ მა ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის 
(დი რექ ტო რი პრო ფე სო რი რე ვაზ გვე ლე სი ანი) და პოტ სდა მის 
უნ ივ ერ სი ტე ტის მი ერ.

სე მი ნა რე ბი, რომ ლის თვი საც სა მუ შაო სივ რცე გა მო ყო თსუ 
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ინ სტი ტუტ მა (დი რექ ტო რი პრო ფე სო რი 
მაია მარ გვე ლაშ ვი ლი), ჩა ტარ და გერ მა ნი ის აკ ად ემი ური ურ თი-
ერ თგაც ვლის სამ სა ხუ რის (DAAD) ეგ იდ ით, პროგ რა მის – „კონ-
ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ცია სამ ხრეთ კავ კა სი ის, ცენ ტრა ლუ რი აზი ისა 

და მოლ დო ვას რე გი ონ ში“ ფარ გლებ ში.
გერ მა ნე ლი პრო ფე სო რის ან გე ლა მიკ ლე ის ხელ მძღვა ნე-

ლო ბით შე იკ რი ბა სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტთა და გა მოც დი ლი 
კონ ფლიქ ტო ლო გე ბის ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი გუნ დი. პრო-
ექ ტის მო ნა წი ლე თა რა ოდ ენ ობ ამ, რო მელ თა შო რის იყ ვნენ 
სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე თის, მოლ დო ვას და იტ ალი ის მო ქა ლა-
ქე ები, ოც და ათს მი აღ წია. ის ინი წარ მო ად გენ დნენ რო გორც 
სხვა დას ხვა პრო ფე სი ებს, ას ევე სხვა დას ხვა სა ზო გა დო ებ რივ 
სფე რო ებს. მათ შო რის იყ ვნენ არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის, კერ ძო ბიზ ნე სი სა და სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის, მეც ნი ერ ებ ისა 
და უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.

მო ნა წი ლე ებ მა მი იღ ეს კონ ფლიქ ტე ბის ან ალ იზ ისა და მარ-
თვის, მე დი აცი ისა და გა რი გე ბა თა თე ორი ული და პრაქ ტი კუ ლი 
კომ პე ტენ ცი ები. ის ინი შე ის წავ ლიდ ნენ სხვა დას ხვა კონ ფლიქ-
ტურ სი ტუ აცი ებს, აან ალ იზ ებ დნენ რე ალ ურ კონ ფლიქ ტებს სა-
კუ თა რი ცხოვ რე ბი დან, სამ სა ხუ რებ რი ვი ყო ველ დღი ურ ობ იდ ან 
და ერ თობ ლი ვად შე იმ უშ ავ ებ დნენ კონ ფლიქ ტე ბის გა დაწყვე ტის 
ალ ტერ ნა ტი ულ სა შუ ალ ებ ებს.

მი ღე ბუ ლი ცოდ ნით და უნ არ ებ ით მო მა ვალ ში მათ შე ეძ ლე-
ბათ იმ უშა ონ, რო გორც სა კონ ტაქ ტო პი რებ მა და ინ იცი ატ ივ ებ-
ის მულ ტიპ ლი კა ტო რებ მა კრი ზი სე ბის პრე ვენ ცი ის, მშვი დო ბის 
დამყარების და კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის პრო ცეს ში.

ას ეთი სე მი ნა რე ბის სა შუ ალ ებ ით იქ მნე ბა მო ნა წი ლე ქვეყ ნე-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო ქსე ლი, რო მელ თა რე-
გუ ლა რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ისა და აზ რთა ურ თი ერ თგაც ვლის სა შუ-
ალ ებ ით მა თი კონ ფლიქ ტე ბის რე გუ ლი რე ბის კომ პე ტენ ცი ები და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი ფარ თოვ დე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გერ მა ნი ის აკ ად ემი ური ურ თი ერ თგაც-
ვლის სამ სა ხუ რის (DAAD) პროგ რა მის – „კონ ფლიქ ტე ბის პრე-
ვენ ცია სამ ხრეთ კავ კა სი ის, ცენ ტრა ლუ რი აზი ისა და მოლ დო-
ვას რე გი ონ ში“ ფარ გლებ ში თსუ ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კი სა და 
ეკ ონ ომ იკ ური გა ნათ ლე ბის ქარ თულ – გერ მა ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის 
ორ გა ნი ზე ბით უკ ვე ჩა ტარ და ან ალ ოგი ური სე მი ნა რი თბი ლის ში 
2011 წელს და აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის აქ ტუ ალ ობ ისა და შე დე გი-
ან ობ ის გა მო იგი მო მა ვალ შიც გა იმ არ თე ბა.

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო
კონ ფე რენ ცია „გლო ბა ლი ზა ცია და
სტა ტის ტი კა“

2014 წლის 23-24 ოქ ტომ ბერს თსუ-ში სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი-
ერო კონ ფე რენ ცია ,,გლო ბა ლი ზა ცია და სტა ტის ტი კა“ გა იმ არ თა, 
რო მე ლიც თსუ სტა ტის ტი კის კა თედ რის და არ სე ბის 70 წლის იუბ-
ილ ეს მი ეძ ღვნა. კონ ფე რენ ცი ას თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ-
სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი მას პინ ძლობ და.

კონ ფე რენ ცი აში მო ნა წი ლე ობ დნენ უცხო ელი მეც ნი ერ ები: 
პრო ფე სო რი შტე ფან მიტ ნი კი (გერ მა ნია, მი უნ ხე ნის ლუდ ვიგ-
მაქ სი მი ლი ან ის უნ ივ ერ სი ტე ტი); პრო ფე სო რი ჰე ნინგ კლოდ ტი 
(გერ მა ნია, კი ლის მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური ინ სტი ტუ ტი) პრო ფე-
სო რი ლაიო შვე რე სი (უნ გრე თი და ნუ ბეს ტრა ტე გი ის დი რექ ტო-
რი); პრო ფე სო რი ოლ ეგ კა რა სე ვი (მოს კო ვის ლო მო ნო სო ვის 
სა ხე ლო ბის უნ ივ ერ სი ტე ტი); პრო ფე სო რი ოქ სა ნა კუჩ მა ევა (მოს-
კო ვის ერ ოვ ნუ ლი კვლე ვი თი უნ ივ ერ სი ტე ტი, ეკ ონ ომ იკ ის უმ აღ-
ლე სი სკო ლა); პრო ფე სო რი დე ნის შე ულ ოვ სი (ლატ ვია ლატ ვი-
ის ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი); პრო ფე სო რი გრა ჟი ნა კარ მოვ სკა 
(პო ლო ნე თი, და სავ ლეთ პო მე რა ნი ის ტექ ნო ლო გი ური უნ ივ ერ-
სი ტე ტი); პრო ფე სო რი ნა ტიკ გურ ბა ნო ვი (აზ არ ბა იჯ ან ის სა ხელ-
მწი ფო ეკ ონ ომ იკ ური უნ ივ ერ სი ტე ტი); პრო ფე სო რი ხან კი ში ხან-
კი ში ევი (აზ არ ბა იჯ ან ის სა ხელ მწი ფო ეკ ონ ომ იკ ური უნ ივ ერ სი ტე-
ტი); ალ ან ჰენ რი სო ნი (შვე დე თის სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რი).

კონ ფე რენ ცი აზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო შემ დეგი მოხ სე ნე ბე ბი: 
„სტა ტის ტი კუ რი მეც ნი ერ ებ ის ევ ოლ უცია სა ქარ თვე ლო ში“ (სამ-
სონ გე ლაშ ვი ლი, თსუ); „ოფ იცი ალ ურ სტა ტის ტი კა ზე თა ნა მედ-
რო ვე სა ქარ თვე ლო ში“ (საქ სტა ტის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-
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25 ივ ნისს ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ მეც ნი-
ერ ებ ათა ფა კულ ტე ტის ბა ზა ზე II სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო 
კონ ფე რენ ცია „სივ რცე, სა ზო გა დო ება, პო ლი ტი კა“ გა იხ სნა.

კონ ფე რენ ცი ის ძი რი თა დი თე მა იყო „ზღვა ინ ტერ დის ციპ-
ლი ნურ კონ ტექ სტში“, სა ნა პი რო სივ რცის რო ლის წარ მო ჩე ნა სა-
ხელ მწი ფო თა, ხალ ხთა და კულ ტუ რა თა პლა ნე ტა რუ ლი ინ ტეგ-
რა ცი ის ფონ ზე.

ას ევე, კონ ფე რენ ცია მიეძ ღვნა თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ-
ერ სი ტეტ ში ცნო ბი ლი მეც ნი ერ ის, პრო ფე სორ გი ორ გი გეხ ტმა ნის 
თა ოს ნო ბით ეკ ონ ომ იკ ური გე ოგ რა ფი ის კა თედ რის და არ სე ბის 
90 წლის თავს. კონ ფე რენ ცი აზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო შემ დე-
გი სექ ცი ებ ის მუ შა ობა:

•	გლო	ბა	ლი	ზა	ცია	და	რე	გი	ონ	ული	კვლე	ვე	ბი
•	ეკ	ონ	ომ	იკა;	სა	პორ	ტო	სის	ტე	მე	ბი,	ტრან	სპორ	ტი	და	რე	გი	ონ

ული გან ვი თა რე ბა
•	 სა	ზო	გა	დო	ებ	რი	ვი	 გე	ოგ	რა	ფია,	 სა	ერ	თა	შო	რი	სო	 ურ	თიერ

თო ბე ბი და პო ლი ტი კუ რი მეც ნი ერ ებ ები
•	 სო	ცი	ოლ	ოგია,	 სე	მი	ოტ	იკა,	 ჟურ	ნა	ლის	ტი	კა	 და	 მა	სობ	რი	ვი	

კო მუ ნი კა ცი ები, ფსი ქო ლო გია

მეორე საერთაშორისო კონფერენცია 
მედია სამართალში: „მედიის კანონი 
№2014 (Media Rule №2014).
ქართულ-ევროპული პერსპექტივები“

2014 წლის 8 და 9 ოქ ტომ ბერს დო იჩე ვე ლე აკ ად ემი ის და 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ერ თობ ლი ვი მე ორე სა-
ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია მე დია სა მარ თალ ში: „მე დი ის კა ნო-
ნი #2014 (Media Rule #2014). ქარ თულ-ევ რო პუ ლი პერ სპექ ტი ვე-
ბი“ გა იმ არ თა. ღო ნის ძი ებ აში მო ნა წი ლე ობ დნენ ქარ თვე ლი და 
გერ მა ნე ლი პრო ფე სო რე ბი, სტუ დენ ტე ბი, ექ სპერ ტე ბი და ჟურ ნა-
ლის ტე ბი.

2014 წლის 16 ოქ ტომ ბერს ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში სა ერ თა შო რი სო სა მეც-
ნი ერო სიმ პო ზი უმი „ღვიძ ლი სა და პან კრე ას ის/ლან გერ ჰან სის 
კუნ ძუ ლე ბის ტრან სპლან ტა ცია – ორ გა ნი ზა ცი ული, იურ იდი ული, 
კლი ნი კუ რი და სა მეც ნი ერო ას პექ ტე ბი“ ჩა ტარ და.

სიმ პო ზი უმი შო თა რუს თა ვე ლის ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო 
ფონ დის მიერ იყო და ფი ნან სე ბული (სა კონ ფე რენ ციო გრან ტე-
ბის პროგ რა მა).

სიმ პო ზი უმ ში მო ნა წი ლე ობა მი იღ ეს გერ მა ნი იდ ან, შვე იც არი-
იდ ან, აშშ-დან და თურ ქე თი დან მოწ ვე ულ მა სპე ცი ალ ის ტებ მა. 
გერ მა ნე ლი მეც ნი ერ ები მი უნ ხე ნის ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტის იმ 
კლი ნი კას წარ მო ად გენ დნენ, რო მელ თა ნაც თსუ-ს გა ფორ მე ბუ-
ლი აქ ვს თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა. 

ღვიძ ლის და პან კრე ას ის/ლან გერ ჰან სის კუნ ძუ ლე ბის ტრან-
სპლან ტა ცია (მათ შო რის ცოცხა ლი დო ნო რი დან ნა ხე ვა რი ღვიძ-
ლის გა და ნერ გვა) დღეს და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში პრაქ ტი კუ ლად 
რუ ტი ნუ ლი ოპ ერ აციაა. ეს მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გა ნა პი რო ბა 
თა ნა მედ რო ვე მა ღალ ტექ ნო ლო გი ური აპ არ ატ ურ ისა და ხელ-
საწყო თა გა მო ყე ნე ბით ოპ ერ აცი ებ ის შეს რუ ლე ბამ, დო ნო რე ბის 
შერ ჩე ვის მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის დამ კვიდ რე ბამ, იმ უნ ოლ ოგი-
ის მიღ წე ვა თა იმ პლე მენ ტა ცი ამ. შე დე გად, ღვიძლ- და პან კრე ას-
გა და ნერ გი ლი პა ცი ენ ტე ბის რა ოდ ენ ობ ამ და ოპ ერ აცი ის კარ გი 
შო რე ული შე დე გე ბის (5 წე ლი და მე ტი) სიხ ში რემ მო იმ ატა და 
შე სა ბა მი სად 80% და 75% -ს მი აღ წია. 

სა ქარ თვე ლო ში ღვიძ ლი სა და პან კრე ას ის/ლან გერ ჰან სის 
კუნ ძუ ლე ბის ტრან სპლან ტა ცია ჯერ-ჯე რო ბით არ გას ცი ლე ბია 
ექ სპე რი მენ ტულ კვლე ვებს. ამ ას თა ნა ვე, ქარ თველ ქი რურ გთა 
ახ ალ გაზ რდა თა ობ ის წარ მო მად გენ ლე ბი სულ უფ რო მზარდ ინ-
ტე რესს იჩ ენ ენ ამ სა კითხის მი მართ. 

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ-
ერ სი ტე ტის მე დი ცი ნის ფა კულ ტეტ თან აფ ილ ირ ებ ულ ქი რურ გთა 
და უცხო ელ ქი რურ გთა ჯგუ ფი მიზ ნად ის ახ ავს სა ქარ თვე ლო ში 

სამეცნიერო კონფერენცია – 
„სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა“

საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი 
„ღვიძლისა და პანკრეასის/ლანგერჰანსის 
კუნძულების ტრანსპლანტაცია – 
ორგანიზაციული, იურიდიული, კლინიკური 
და სამეცნიერო ასპექტები“

ტო რი მე რი და უშ ვი ლი); „ფი ნან სუ რი რის კე ბის აგ რე გა ცია“ (მი-
უნ ხე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის სტა ტის ტი კის ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტორ ი, 
პრო ფე სორ ი შტე ფან მიტ ნი კი); „სტა ტის ტი კის სწავ ლე ბი სა და 
სწავ ლის ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი და გა მო ყე ნე ბუ ლი სტრა ტე გი-
ები თსუ-ს ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური სტა ტის ტი კის კა თედ რა-
ზე“ (ქე თე ვან მარ შა ვა, თსუ);

კონ ფე რენ ცია „გლო ბა ლი ზა ცია და სტა ტის ტი კის“ ფარ გლებ-
ში თსუ-ს ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის სხვა დას ხვა 
აუდ იტ ორი აში ჩა ტარ და 6 თე მა ტუ რი სექ ცია:

სტა ტის ტი კის თე ორია და მე თო დო ლო გია; ეკ ონ ომ ეტ რი კა, 
მაკ რო და მიკ რო ეკ ონ ომ იკა; შრო მის ბა ზა რი და დე მოგ რა ფია; 
თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლუ რი და რე გი ონ ული ეკ ონ ომ იკა; მე ნეჯ-
მენ ტი, მარ კე ტინ გი, ფი ნან სე ბი, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და სა-
ბან კო საქ მე.

კონ ფე რენ ცი ის მიზანი იყო არა მარ ტო ცოდ ნის და გა მოც-
დი ლე ბის ტრან სფე რი მე დია სა მარ თლის სფე რო ში, არ ამ ედ, 
დის კუ სი ის შე დე გად, სამ ხრეთ კავ კა სი ის მე დია ლან დშაფ ტის 
გან ვი თა რე ბის თვის ერ თობ ლი ვი ხედ ვის და სტრა ტე გი ის შე მუ შა-
ვე ბა. ღო ნის ძი ებ აზე ექ სპერ ტებ მა გა ნი ხი ლეს ის ეთი აქ ტუ ალ ური 
სა კითხები, რო გო რი ცაა: მე დი ის ფუნ ქცია თა ვი სუ ფალ და დე-
მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ აში, ჟურ ნა ლის ტე ბის დაც ვა ევ რო პის 
ად ამი ან თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის მე ათე მუხ ლის ფარ გლებ ში, 
მე დია ორ გა ნი ზა ცი ებ ის იურ იდი ულ გან ყო ფი ლებ ში არ სე ბუ ლი 
გა მოწ ვე ვე ბი, რეკ ლა მა და სპონ სო რო ბა კერ ძო მა უწყებ ლო ბა ში 
და სხვ.

ღო ნის ძი ებ აში ჩარ თუ ლი გახ ლდათ ცნო ბი ლი გერ მა ნე ლი 
პრო ფე სო რი, დოქ ტორ კარლ-ებ ერ ჰარდ ჰა ინი, კი ოლ ნის უნ-
ივ ერ სი ტე ტის მე დი ისა და კო მუ ნი კა ცი ის სა მარ თლის ინ სტი ტუ-
ტის ხელ მღვა ნე ლი. სწო რედ მან შეძ ლო გერ მა ნი აში და ემ ტკი-
ცე ბი ნა, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბა გერ მა ნი ის სა ზო გა დო ებ რივ არ ხს 
„ZDF“-სა და სა ხელ მწი ფოს შო რის იყო არ აკ ონ სტი ტუ ცი ური (ანუ, 
პო ლი ტი კო სებს რჩე ბო დათ შე საძ ლებ ლო ბა ზე გავ ლე ნა მო ეხ-
დი ნათ აღ ნიშ ნუ ლი არ ხის საქ მი ან ობ აზე). სწო რედ პრო ფე სორ 
ჰა ინ ის ძა ლის ხმე ვით, ხუთ წლი ანი ბრძო ლის შემ დეგ, შე იც ვა ლა 
ZDF-სა და სა ხელ მწი ფოს შო რის და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა.

კონ ფე რენ ცი აში ას ევე მო ნა წი ლე ობდნ ენ დოქ ტორი პე ტერ 
ნი პა ლა (დო იჩე ვე ლეს იურ იდი ული დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა-
ნე ლი), ტო მას ვირ ნი და შტე ფა ნი ეგ ერ ათი (კი ოლ ნის უნ ივ ერ სი-
ტე ტის მე დია და კო მუ ნი კა ცი ის სა მარ თლის ინ სტი ტუ ტი), რომ-
ლებ მაც სა ქარ თვე ლო ში, მე დი ას თან და კავ ში რე ბულ აქ ტუ ალ ურ 
სა კითხებ ზე ისა უბ რეს.
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ღვიძ ლი სა და პან კრე ას ის/ლან გერ ჰან სის კუნ ძუ ლე ბის გა და ნერ-
გვის იმ პლე მენ ტა ცი ას. ას ეთ ვი თა რე ბა ში ღვიძ ლი სა და პან კრე-
ას ის/ლან გერ ჰან სის კუნ ძუ ლე ბის ტრან სპლან ტა ცი ის პრობ ლე მა-
თა ექ სპერ ტუ ლი გან ხილ ვა იყო ძალ ზედ აქ ტუ ალ ური და მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი პრო ცე სი. 

სიმ პო ზი უმ ის მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენ და ღვიძ ლი სა და 
პან კრე ას ის/ლან გერ ჰან სის კუნ ძუ ლე ბის გა და ნერ გვის თა ობ აზე 

თა ნა მედ რო ვე ცოდ ნის მი წო დე ბა და ამ ოპ ერ აცი ათა იმ პლე მენ-
ტა ცი ის ათ ვის სა ჭი რო სა მოქ მე დო ალ გო რით მის შე მუ შა ვე ბა.

სიმ პო ზი უმი ხელს შე უწყობს ღვიძ ლი სა და პან კრე ას ის/ლან-
გერ ჰან სის კუნ ძუ ლე ბის ტრან სპლან ტა ცი ის ორ გა ნი ზა ცი ული, 
იურ იდი ული, კლი ნი კუ რი და სა მეც ნი ერო ას პექ ტე ბის შე სა ხებ 
სა მეც ნი ერო კვლე ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ცოდ ნის სწო რად გა ან-
ალ იზ ებ ას.

„სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი და
გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე
ტენ დენ ცი ები ქარ თულ სის ხლის
სა მარ თალ ში„თსუ-ს ად მი ნის ტრა ცი ულ მეც ნი ერ ებ ათა ინ სტი ტუ ტის ორ გა ნი-

ზე ბით 3-4 ნო ემ ბერს რე გი ონ ალ ური კონ ფე რენ ცია; „ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა-
ში“ გა იმ არ თა.

კონ ფე რენ ცი აში მო ნა წი ლო ებ დნენ გერ მა ნე ლი ექ სპერ ტე ბი, 
სო მე ხი და აზ ერ ბა იჯ ან ელი სტუმ რე ბი, თსუ-სა და სა ქარ თვე ლოს 
სხვა უნ ივ ერ სი ტე ტე ბის აკ ად ემი ური წრის წარ მო მად გენ ლე ბი, 
სა ქარ თვე ლოს რამ დე ნი მე რე გი ონ ის თვით მმარ თვე ლო ბის წევ-
რე ბი. ღო ნის ძი ება გან ხორ ცი ელ და გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო 
თა ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო ებ ის მხარ და ჭე რით (GIZ).

თსუ  იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის შე და რე ბი თი და  ტრან სნა-
ცი ონ ალ ური სის ხლის სა მარ თლის ინ სტი ტუ ტი სა და კრი მი ნო-
ლო გი ის ინ სტი ტუ ტის ორ გა ნი ზე ბით 18-19 ივ ლისს კონ ფე რენ ცია 
„სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი და გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ-
რო ვე ტენ დენ ცი ები ქარ თულ სის ხლის სა მარ თალ ში“ (სის ხლის-
სა მარ თლებ რი ვი და კრი მი ნო ლო გი ური ას პექ ტე ბი) ჩატ არდა. 
ღო ნის ძი ება ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის „სის ხლის სა მარ თლის 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის მხარ და ჭე რა სა ქარ-
თვე ლო ში“  თა ნად გო მით გან ხორ ცი ელ და.

„ად ამი ან ური რე სურ სე ბის
გან ვი თა რე ბა ად გი ლობ რივ
თვით მმარ თვე ლო ბა ში„
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