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ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბი
ლისისსახელმწიფოუნივერსიტეტიწელს
100 წლის იუბილეს ზეიმობს. უნივერსი
ტეტმა ერთი საუკუნის განმავლობაში
ღირსეულად ატარა ქვეყნის უმაღლესი
საგანმანათლებლო სისტემის ფლაგმა
ნის სახელი. მის წიაღშივე შექმნილ სხვა
სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებ
თანთუსამეცნიეროცენტრებთანერთად,
შექმნამეოცესაუკუნისსახელოვანიქარ
თულიმეცნიერება,განათლებადათავი
სისაამაყოისტორიისმეორეასწლეულში
შეაბიჯაახალიმიზნებითადაიმედით.

ჩვენთვის საამაყოა, რომ დღეს თსუ
კვლავ ლიდერი კვლევითი უნივერსიტე
ტია საქართველოსა და კავკასიაში. ეს
არის ერთადერთი უნივერსიტეტი რეგი
ონში, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო
უნივერსიტეტების 2%ში შედის, (N359, /
The U.S. News&World Report  Best Global
Universities Ranking/; 2017 წ.) თაიმსის
რანჟირებით არის საუკეთესო 1000ეულ
ში (TimesHigherEducationWorldUniversity
Rankings,N801+;(2016წ.),უნივერსიტეტის
ფიზიკის მიმართულება კი შანხაის დარ
გობრივრანჟირებაშიN151200ეადგილს
იკავებს(2017წ.).

კვლევაუნივერსიტეტში7ფაკულტეტი
სადა16სამეცნიეროკვლევითიინსტიტუ
ტისბაზაზემიმდინარეობს.აქყოველწლი
ურად200ზემეტისამეცნიეროკვლევითი
პროექტი ხორციელდება, უნივერსიტეტის
მეცნიერებისავტორობითკი,500ზემეტი
პუბლიკაციაქვეყნდებაიმპაქტფაქტორი
ანგამოცემებში.

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბი
ლისისსახელმწიფოუნივერსიტეტსდღეს
180ზე მეტი საერთაშორისო პარტნიორი
უნივერსიტეტი ჰყავს მსოფლიოს 50მდე
ქვეყანაში; საერთაშორისო სამეცნიერო
კოლაბორაციებში მონაწილეობა ჩვენი
ერთერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორი
ტეტია. უნივერსიტეტის მეცნიერები ჩარ
თულიარიანისეთმსხვილსაერთაშორი
სოპროექტებში,როგორებიცააCERNის
დიდადრონულკოლაიდერზემიმდინარე
ATLASექსპერიმენტი,იულიხისკვლევით
ცენტრში (გერმანია) და იაპონიის პრო
ტონების ამაჩქარებელთა კომპლექსზე
(JPARC), შესაბამისად, JEDI და COMET
ექსპერიმენტები.

2017 წელს კი უნივერსიტეტი ჩაერთო
KM3NeTსაერთაშორისოთანამშრომლო
ბაში,რომელიცსულ15მონაწილექვეყა
ნას აერთიანებს და ხმელთაშუა ზღვაში
ნეიტრინული დეტექტორების საშუალე
ბით ატარებს კვლევებს ნეიტრინულ ფი
ზიკასა და ასტროფიზიკაში, ასევე ზღვის
შემსწავლელმეცნიერებებში.

ამ საერთაშორისო თანამშრომლო
ბის შედეგია მაღალი დონის სამეცნიე
როლაბორატორიების შექმნა უნივერსი
ტეტში, რომელთა შორისაა SMART|Lab,
SMART|AtmoSimLab,სანდიეგოსუნივერ
სიტეტის მიერ მოდერნიზებული ქიმიისა
დაელექტრონულიინჟინერიისლაბორა
ტორიებიდასხვა.

100 წლის იუბილეს თსუ მნიშვნელო
ვანი სიახლითაც შეხვდა. ევროგაერთი
ანების არაწევრ ქვეყანაში ევროპის აკა
დემიისპირველიკვლევითიჰაბისწორედ
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
იხსნება.ჰაბისმიზანიაკავკასიისრეგიონ
შიმეცნიერებისადაკვლევისგანვითარე
ბის ხელშეწყობა. ჰაბის პარალელურად,
აგრეთვე ამოქმედდება ახალგაზრდა
მეცნიერთა აკადემია, სადაც ახალგაზრ
და მკვლევარებს შეეძლებათ ჩაერთონ
საერთაშორისო კვლევით პროექტებში
დამიიღონსაგრანტოდაფინანსება.თსუ
ასევე გახდება მეცნიერებისა და ტექნო
ლოგიებისევროპულითანამშრომლობის
(Cost)წევრი.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ჩვენი სტუდენტების სამეცნიერო წარმა
ტებები:თსუზუსტდასაბუნებისმეტყველო

ფაკულტეტის სტუდენტის გიორგი ქაჩ
ლიშვილისპროექტით:„ინოვაციურიავია
კოსმოსური ტექნოლოგიები“, რომელიც
მოიცავსმარსზეგამგზავრებისალტერნა
ტიულგზებს,საერთაშორისოსამეცნიერო
ცენტრებიდაინტერესდნენ;ამავეფაკულ
ტეტის სტუდენტების ვაჩე გუნდიშვილის
და ენდი ჭელიძის პროექტებმა მერიის
ინოვაციური კონკურსში, „მეიქათონში“
გაიმარჯვა; საბა თავდგირიძე, გიორგი
გრიგოლია, გელა პატაშური ფიზიკის და
მათემატიკის მსოფლიო ოლიმპიადის
(IPHo)მედალოსნებიარიან.

ესმხოლოდნაწილიაუნივერსიტეტის
სამეცნიერო ცხოვრებისა და დასახული
მიზნების.სახელოვანიტრადიციებისგაგ
რძელება და მიღწეულის კიდევ უფრო
განვითარება არის დღეს თბილისის სა
ხელმწიფო უნივერსიტეტის საზრუნავი.
უნივერსიტეტში პრიორიტეტულია სასწავ
ლოპროცესისადა სამეცნიეროკვლევი
თი საქმიანობის ინტეგრაცია, სტუდენტე
ბის კვლევით საქმიანობაში ჩართვა და
სამეცნიეროსფეროშიმათიკიდევუფრო
გააქტიურება,რაცმომავალითაობისდა
ოსტატებისა და ახალი იდეების გენერი
რებისგარანტია.

რექტორის
მიმართვა
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ივანე ჯავახიშვილისსახელობისთბი
ლისისსახელმწიფოუნივერსიტეტიწელს
100 წლის იუბილეს ზეიმობს. უნივერსი
ტეტმა ერთი საუკუნის განმავლობაში
ღირსეულად ატარა ქვეყნის უმაღლესი
საგანმანათლებლო სისტემის ფლაგმა
ნის სახელი. მის წიაღშივე შექმნილ სხვა
სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებ
თანთუსამეცნიეროცენტრებთანერთად,
შექმნა მეოცე საუკუნის სახელოვანი ქარ
თული მეცნიერება, განათლებადათავი
სისაამაყოისტორიისმეორეასწლეულში
შეაბიჯაახალიმიზნებითადაიმედით.

ჩვენთვის საამაყოა, რომ დღეს თსუ
კვლავ ლიდერი კვლევითი უნივერსიტე
ტია საქართველოსა და კავკასიაში. ეს
არის ერთადერთი უნივერსიტეტი რეგი
ონში, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო
უნივერსიტეტების2%შიშედის,(N359,/The
U.S.News&WorldReport BestGlobalUniversitiesRanking/;2017წ.)თაიმსისრანჟირებითარისსაუკეთესო1000ეულში(TimesHigher
EducationWorldUniversityRankings,N801+ ; (2016წ.),უნივერსიტეტისფიზიკისმიმართულებაკიშანხაისდარგობრივრანჟირებაში
N151200ეადგილსიკავებს(2017წ.).

კვლევაუნივერსიტეტში7ფაკულტეტისადა16სამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტისბაზაზემიმდინარეობს.აქყოველწლიურად
200ზემეტისამეცნიეროკვლევითიპროექტიხორციელდება,უნივერსიტეტისმეცნიერებისავტორობითკი,500ზემეტიპუბლიკაცია
ქვეყნდებაიმპაქტფაქტორიანგამოცემებში.

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტსდღეს180ზემეტისაერთაშორისოპარტნიორიუნივერ
სიტეტიჰყავსმსოფლიოს50მდექვეყანაში;საერთაშორისოსამეცნიეროკოლაბორაციებშიმონაწილეობაჩვენიერთერთიუმნიშვ
ნელოვანესიპრიორიტეტია.უნივერსიტეტისმეცნიერებიჩართულიარიანისეთმსხვილსაერთაშორისოპროექტებში,როგორებიცაა
CERNისდიდადრონულკოლაიდერზემიმდინარეATLASექსპერიმენტი,იულიხისკვლევითცენტრში (გერმანია)დაიაპონიის
პროტონებისამაჩქარებელთაკომპლექსზე(JPARC),შესაბამისად,JEDIდაCOMETექსპერიმენტები.

2017წელსკიუნივერსიტეტიჩაერთოKM3NeTსაერთაშორისოთანამშრომლობაში,რომელიცსულ15მონაწილექვეყანასაერ
თიანებსდახმელთაშუაზღვაშინეიტრინულიდეტექტორებისსაშუალებითატარებსკვლევებსნეიტრინულფიზიკასადაასტროფიზი
კაში,ასევეზღვისშემსწავლელმეცნიერებებში.

ამსაერთაშორისოთანამშრომლობისშედეგიამაღალიდონისსამეცნიეროლაბორატორიებისშექმნაუნივერსიტეტში,რომელ
თაშორისააSMART|Lab,SMART|AtmoSimLab,სანდიეგოსუნივერსიტეტისმიერმოდერნიზებულიქიმიისადაელექტრონულიინჟი
ნერიისლაბორატორიებიდასხვა.

100წლისიუბილესთსუმნიშვნელოვანისიახლითაცშეხვდა.ევროგაერთიანებისარაწევრქვეყანაშიევროპისაკადემიისპირ
ველიკვლევითიჰაბისწორედთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტშიიხსნება.ჰაბისმიზანიაკავკასიისრეგიონშიმეცნიერებისა
დაკვლევისგანვითარებისხელშეწყობა.ჰაბისპარალელურად,აგრეთვეამოქმედდებაახალგაზრდამეცნიერთააკადემია,სადაც
ახალგაზრდამკვლევარებსშეეძლებათჩაერთონსაერთაშორისოკვლევითპროექტებშიდამიიღონსაგრანტოდაფინანსება.თსუ
ასევეგახდებამეცნიერებისადატექნოლოგიებისევროპულითანამშრომლობის(Cost)წევრი.

განსაკუთრებითმნიშვნელოვანიაჩვენისტუდენტებისსამეცნიეროწარმატებები:თსუზუსტდასაბუნებისმეტყველოფაკულტეტის
სტუდენტისგიორგიქაჩლიშვილისპროექტით:„ინოვაციურიავიაკოსმოსურიტექნოლოგიები“,რომელიცმოიცავსმარსზეგამგზავ
რებისალტერნატიულგზებს,საერთაშორისოსამეცნიეროცენტრებიდაინტერესდნენ;ამავეფაკულტეტისსტუდენტებისვაჩეგუნდიშ
ვილისდაენდიჭელიძისპროექტებმამერიისინოვაციურიკონკურსში,„მეიქათონში“გაიმარჯვა;საბათავდგირიძე,გიორგიგრიგო
ლია,გელაპატაშურიფიზიკისდამათემატიკისმსოფლიოოლიმპიადის(IPHo)მედალოსნებიარიან.

ესმხოლოდნაწილიაუნივერსიტეტისსამეცნიეროცხოვრებისადადასახულიმიზნების.სახელოვანიტრადიციებისგაგრძელება
დამიღწეულისკიდევუფროგანვითარებაარისდღესთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსაზრუნავი.უნივერსიტეტშიპრიორი
ტეტულიასასწავლოპროცესისადასამეცნიეროკვლევითისაქმიანობისინტეგრაცია,სტუდენტებისკვლევითსაქმიანობაშიჩართვა
დასამეცნიეროსფეროშიმათიკიდევუფროგააქტიურება,რაცმომავალითაობისდაოსტატებისადაახალიიდეებისგენერირების
გარანტია.

რექტორის
მიმართვა
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში კვლევა 7 ფაკულტეტის და 16 სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე მიმდინარეობს. 2017 წლის
განმავლობაში თსუ-მ მოიპოვა 102 სამეცნიერო-კვლევითი
გრანტი,მათშორის8საერთაშორისო.

კვლევა უნივერსიტეტში

თსუწამყვანისამეცნიერო

დაკვლევითიცენტრია

რეგიონში;

თსუფიზიკისმიმართულება

შანხაისდარგობრივ

რანჟირებაშიN151-200

ადგილსიკავებს,2017წ.;

ყოველწლიურადქვეყნდება

500-ზემეტისტატია

იმპაქტ-ფაქტორიან

გამოცემებში

ყოველწლიურად

200-ზემეტიკვლევითი

პროექტიხორციელდება;

ერთადერთიუნივერსიტეტიაკავკასიაში,

რომელიცშედისმსოფლიოს

საუკეთესოუნივერსიტეტების2%-ში,

N359/TheU.S.News&WorldReport-

BestGlobalUniversitiesRanking/2017

წ.

TimesHigherEducationWorldUniversity

Rankings-ისმსოფლიოსუნივერსიტეტების2016

წლისრანჟირებაშითსუ801+ადგილზე;

თსუწარმატებითმონაწილეობს21-ესაუკუნისუმნიშვ-

ნელოვანესექსპერიმენტებში,რომელიცმიმდინარეობს

ბირთვულიკვლევებისევროპულიცენტრის(CERN,შვე-

იცარია)დიდ ადრონულკოლაიდერზეATLASდაCMS

ექსპერიმენტებისსახელწოდებით.ამასთანერთადუნი-

ვერსიტეტიჩართულიაიულიხისკვლევითცენტრში(გერ-

მანია), ასევე იაპონიის პროტონების ამაჩქარებელთა

კომპლექსზე (J-PARC) შესაბამისად JEDI და COMET

ექსპერიმენტებში.
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კვლევა უნივერსიტეტში
თსუშოთარუსთაველისსაქართველოსეროვნულისამეცნიე-
როფონდის2017წლისკონკურსებშიგამარჯვებულიპროექ-
ტებისრაოდენობითლიდერპოზიციასიკავებს:

 ფუნდამენტურიკვლევებისსახელმწიფოგრანტებისკონ-
კურსი-45%

 მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრან-
ტი-50%

 რუსთაველი/DAAD-61%

 დოქტორანტებისსაგანმანათლებლოპროგრამებისგრან-
ტი-35%

 ახალგაზრდამეცნიერთაკვლევებისგრანტი-26%

 „საქართველოსშემსწავლელიმეცნიერებების“ოქსფორ-
დისუნივერსიტეტი-2-დან1,-50%

 CNR(ფონდი/იტალია)4-დან3,-75%

 რუსთაველისფონდი/Volkswagenstiftung4-დან2,-50%

ფიზიკა და ასტრონომია

მათემატიკა

საინჟინრო

მულტიდისციპლინარული

მედიცინა

მასალათმცოდნეობა

ბიოქიმია, გენეტიკა და მოლეკულური 
ბიოლოგია
კომპიუტერული მეცნიერებები

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები

გარემოს დაცვა

სოციალური მეცნიერებები

ქიმია

ფარმაკოლოგია, ტოქსიკოლოგია და 
ფარმაცევტიკა
აგრარული და ბიოლოგიური 
მეცნიერებები
ნეირომეცნიერებები

ქიმიური ინჟინერია

ფსიქოლოგია

ჰუმანიტარული მეცნიერებები

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები

ენერგეტიკა

ბიზნესი, მენეჯმენტი და საბუღალტრო 
აღრიცხვა
სხვა

ელსევიერისScopus-ისბაზისმონაცემებითთსუ-ის

თანამშრომლებისავტორობითგამოქვეყნდა501პუბლიკაცია

შემდეგიმიმართულებებით
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2017 წელს თსუ-ში დაცულია
63 სადოქტორო ნაშრომი

2017წელსთსუ-შიდაცულია63სადოქტორონაშრომი

თანამედროვე ლა ბო რა ტო რი ე ბი
თსუ-ში
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სან-დიეგოსუნივერსიტეტისმიერმოდერნიზებული
ქიმიისადაელექტრონულიინჟინერიის

ლაბორატორიები

თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტში იულიხის კვლევით
ცენტრთანთანამშრომლობით2016და2017წლებშიორი„ჭკვი
ანი ლაბორატორია“ გაიხსნა. SMART|EDM და SMART AtmoSim
ლაბორატორიებით სარგებლობის შესაძლებლობათსუ სამივე
საფეხურისსტუდენტებსაქვთ.

თსუ SMART AtmoSim ლაბორატორია რეგიონში ატმოსფე
როსკვლევისუნიკალურცენტრსწარმოადგენს.ლაბორატორია
სპეციალიზებულიაატმოსფეროსკვლევებზე,რომელიცმოიცავს
ატმოსფეროსქიმიურანალიზს,ამასთანავე,შედეგებისმათემა
ტიკურდამუშავებასდაატმოსფეროსმდგომარეობისმათემატი
კურიმოდელისშექმნას.

ლაბორატორიაშისტუდენტებიუშუალოდერთვებიანჰაერის
ნიმუშების აღების პროცესში, ნიმუშების ანალიზსა და მათემა
ტიკური სიმულაციების შედგენაში. ჰაერის ხარისხის შეფასების
გარდა, ლაბორატორიაში ტარდება ატმოსფეროს დეტალური
ანალიზი და მოდელირება, მუშავდება ანალიზის ახალი მე
თოდებიდატექნიკა, მათშორის, ატმოსფეროსანალიზისთვის
დრონებისშექმნა.

თსუAtmoSimლაბორატორიაგერმანიაშიიულიხისIEK8ლა
ბორატორიის ანალოგს წარმოადგენს. IEK8ის მსგავსად თსუ
AtmoSimლაბორატორიაში შესაძლებელია ატმოსფეროს ისეთი
დამაბინძურებლების განსაზღვრა, როგორებიცაა აზოტის ოქსი
დები,ნახშირორჟანგი,ნახშირჟანგი,მეთანიდასხვააქროლადი
ნახშირწყალბადები,ოზონიდამიკრონაწილაკებისშემცველობა.

ლაბორატორია იულიხის (გერმანია) კვლევითი ცენტრის
ენერგიებისადაკლიმატისინსტიტუტისტროპოსფეროს(FZJIEK
8)ლაბორატორიისდათსუზუსტდასაბუნებისმეტყველომეცნი
ერებათაფაკულტეტისთანამშრომლობისსაფუძველზეგაიხსნა
2017წელსგაიხსნა.

იულიხის კვლევითი ცენტრისა და თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტისთანამშრომლობისშედეგადპირველილაბორა
ტორია 2016 წელს გაიხსნა. SMART|EDMლაბორატორია ზუსტი
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების, მედიცინის, გამოყენები
თი კვლევებისა და ტექნოლოგიის მიმართულებებში მოწინავე
კვლევით ლაბორატორიას წარმოადგენს. ლაბორატორიაში
თსუსტუდენტებსეძლევათუნიკალურიშანსი,თბილისშივემიი
ღონმონაწილეობაიულიხისცენტრისკვლევებში.

SMART|EDM labის მიზანი საერთაშორისო სტანდარტების
კვლევებისადაუახლესი,მომავლისტექნოლოგიებისგანვითა
რებისხელშეწყობაა,ამმიზნითთსუსტუდენტებთანერთადუკვე
ორიწელიაპროექტშიჩართულებიარიანროგორცსაერთაშო
რისო,ისეადგილობრივიმეცნიერები.

SMART EDMLabში მიმდინარე სამუშაოებში მონაწილეო
ბითთსუ სტუდენტებსთანამედროვე ექსპერიმენტულიფიზიკის
უნარჩვევებიუყალიბდებათ.ისინისწავლობენელექტრონიკას,
პროგრამირებას,კომპიუტერულტექნიკას,მექანიკურდაპროგ
რამულინჟინერიას,მონაცემთასტატისტიკურანალიზს,ფიზიკუ
რიპროცესებისმოდელირებასდასხვა.

თსუსტუდენტებიიულიხისცენტრისისეთკვლევებშიიღებენ
მონაწილეობას, როგორიცაა სამყაროს განვითარების შესწავ
ლა დიდი აფეთქებიდან დღემდე. დიდი აფეთქების შემდგომ,
სამყაროს ევოლუციის პროცესში ყოველი 10 მილიარდი ნაწი
ლაკიდან 1 ნაწილაკი (მატერია) გადაურჩა ანტიმატერიასთან
ანიჰილაციის(გაერთიანების)პროცესს.სწორედამგადარჩენი
ლინაწილაკებიდანშეიქმნადღევანდელისამყარო.იმისგარკ
ვევა,თურატომმოხდაასე,არისაღნიშნულიკვლევებისმიზანი.
აღნიშნულიტიპისკვლევები,პოლარიზებულიდეიტრონებისნა
კადისგამოყენებით,უკვედაწყებულიაიულიხისკვლევითიცენტ
რისCOSYამაჩქარებელზე,სადაცქართულიჯგუფიაქტიურადაა
ჩართული.

სმარტლაბორატორიები

ელექტრულიინჟინერიისლაბორატორიები:

ქიმიისლაბორატორიები:
SDSUGEORGIAქიმიურილაბორატორიებიაღჭურვილიაუახ

ლესიტექნოლოგიებით. სტუდენტსდღეისათვის შესაძლებლობა
აქვსდაეუფლონზოგადი,ანალიზური,ორგანული,ფიზიკურიქი
მიისდაბიოქიმიისთეორიულდაპრაქტიკულცოდნას.შეიძინონ
ლაბორატორიაში მუშაობის გამოცდილება. ზოგადი ქიმიისლა
ბორატორიაშიპირველიდამეორესემესტრისსტუდენტიეუფლე
ბა: ნარევის დაყოფის მეთოდებს, კალორიმეტრიას (სწავლობს
კალორიმეტრზემუშაობას–ენტალპიადაენტროპიას),მასისადა
სიმკვრის განსაზღვრას, ტიტრაციას, ჟანგვააღდგენას, თვისობ
რივანალიზს.ეუფლებასპეტქტრომეტრისგამოყენებითხსნარის
კონცენტრაციის განსაზღვრის მეთოდებს, pH Meterით ხსნარის
არისდაკონცენტრაციისგანსაზღვრას,ქიმიურკინეტიკას,გაზურ
ქრომატოგრაფზე მუშაობას, ეუფლება წყალში ან ნარევში ქლო
რიდიონების, კალციუმის, სულფატების,რკინის იონებისდაა.შ.
განსაზღვრასდარაოდენობისდადგენას.ორგანულქიმიაშისტუ
დენტი სწავლობს სინთეზის მეთოდებს, გამოხდას, გადაკრისტა
ლებას,დაყოფასქრომატოგრაფიულსვეტზე.ეუფლებაინფრაწი
თელისპექტროფოტომეტრითდაბირთვულმაგნიტურირეზონან
სულისპექტრითნივთიერებისსტრუქტურისდადგენას.

ანალოგური წრედების ლაბორატორია დაკომპლექტე
ბულია თანამედროვე გამზომი და სამუშაო ინსტრუმენტებით.
სტუდენტებსსაშუალებააქვთოსცილოსკოპისგმოყენებითმო
ახდინონდაკვირვებადროშიცვალებადელექტრონულპროცე
სებზე,ასევეგამოიკვლიონმაძლიერებლებისპარამეტრებიდა
თვითონმოახდინონსხვადასხვაფორმისიმპულსებისგენერი
რება ლაბორატორიაში არსებული გენერატორების საშუალე
ბით.ასეველაბორატორიაშიარისმაღალისიზუსტისციფრული
მზომიხელსაწყოები,რომლებიცნახევარგამტარულიმოწყობი
ლობებისპარამეტრებისდადგენისადაშეფასებისსაშუალებას
იძლევიან. ყველა საჭირო ელექტრონული კომპონენტი სქემის
აგებისადამუშაპროტოტიპისშექმნისათვისლაბორატორიაში
ადგილზეარისხელმისაწვდომი.
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გრაკლიანიგორა-
უნიკალურიარქეოლოგიურიძეგლი

გრაკ ლი ა ნი გო რა სრუ ლი ად გან სა კუთ რე ბუ ლი არ ქე ო ლო გი
უ რი ძეგ ლია. აქ და დას ტუ რე ბუ ლი გვაქვს სა ზო გა დო ე ბის გან ვი
თა რე ბის 11 სხვა დას ხ ვა ეტა პის ამ სახ ვე ლი ნაშ თე ბი. ამათ გან უძ
ვე ლე სი არის დმა ნი სის სინ ქ რო ნუ ლი ნაშ თე ბი, ანუ და ახ ლო ე ბით 
2 000 000 – 1 800 000 წლის წი ნან დე ლი პრი მი ტი უ ლი ია რა ღე ბი. 
კარ გად მო გეხ სე ნე ბათ, რომ სა ქარ თ ვე ლო არის არ ქე ო ლო გი
უ რი ძეგ ლე ბით უმ დიდ რე სი ქვე ყა ნა, სა დაც ნე ბის მი ერ კუთ ხე ში 
ნე ბის მი ე რი პე რი ო დის ძეგ ლი შე იძ ლე ბა მო ვი ძი ოთ. მაგ რამ არა 
მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლო ში, არა მედ კავ კა სი ა შიც არ მო ი პო ვე ბა 
გრაკ ლი ა ნი გო რის გარ და სხვა ისე თი არ ქე ო ლო გი უ რი ძეგ ლი, 
სა დაც ასე თა ნა მიმ დევ რუ ლად არის და ლა გე ბუ ლი სა ზო გა დო ე
ბის გან ვი თა რე ბის ამ დე ნი და ასე თი ხან გ რ ძ ლი ვი ეტა პი. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გრაკ ლი ან გო რა ზე გათ ხ რე ბი ცო ტა 
ხნის წინ და იწ ყო, იგი უკ ვე ორ ჯერ აღ მოჩ ნ და დი დი სა მეც ნი ე რო 
ინ ტე რე სე ბის სფე რო ში: პირ ვე ლად მა შინ, რო დე საც მე2, მე3, 
მე4 ტე რა სებ ზე გა მოვ ლინ და ძვე ლი წელ თაღ რიც ხ ვის VIV სა უ
კუ ნის ნა გე ბო ბე ბი. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღ მო ჩე ნა იყო, რად გან ამ 
პე რი ო დის ნა გე ბო ბები აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში, იბე რი ა ში 
მა ნამ დე არ იყო მიკ ვ ლე უ ლი. ამ ფაქ ტ მა სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა ჩაგ
ვე ხე და ამ პე რი ო დის სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის წეს ში. გა ირ კ ვა, 
რომ ნაც ვ ლად იმ მო საზ რე ბი სა, თით ქოს ამ პე რი ო დის ქარ თ ლ
ში მო სახ ლე ო ბა დაკ ნი ნე ბუ ლი იყო (რაც სრუ ლი ად ბუ ნებ რი ვი 
მო საზ რე ბა გახ ლ დათ შე სა ბა მი სი მეც ნი ე რუ ლი მა სა ლის არ არ
სე ბო ბის გა მო), რე ა ლუ რად, დად გინ და, რომ ჩვე ნი წი ნაპ რე ბი 

ძა ლი ან მჩქე ფა რე ცხოვ რე ბით ცხოვ რობ დ ნენ – 2500 წლის წინ 
მათ ჰქონ დათ ფარ თო ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე
ბი მო მიჯ ნა ვე რე გი ო ნე ბის (და არა მხო ლოდ მო მიჯ ნა ვე) ყვე ლა 
იმ ნა წილ თან, სა დაც ცი ვი ლი ზა ცი ის კვა ლი შე იძ ლე ბა არ სე ბუ
ლი ყო. 

გრაკ ლი ა ნი გო რა გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბის სფე რო ში 
მე ო რედ მა შინ მო ექ ცა, რო დე საც აქ წარ წე რე ბი აღ მოჩ ნ და. 2015 
აგ ვის ტო ში და ვიწ ყეთ გა მოკ ვ ლე ვა მე სა მე ტე რა სა ზე მდე ბა რე 
ტაძ რის არე ალ ში. მიკ ვ ლე უ ლი ნა გე ბო ბა საკ მა ოდ პა ტა რა იყო – 
სი გა ნე 6 მეტ რი, სიგ რ ძე 3 მეტ რი ჰქონ და, მაგ რამ ამ პა ტა რა ნა გე
ბო ბამ გა დატ რი ა ლე ბა მო ახ დი ნა არა მხო ლოდ ქარ თუ ლი ინ ტე
ლექ ტის, არა მედ მახ ლო ბე ლი აღ მო სავ ლე თის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ
რი გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ა შიც. ამას ხაზ გას მით აღ ვ ნიშ ნავ, რად
გან სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის უმაღ ლე სი მწვერ ვა ლი არის 
დამ წერ ლო ბის გა მო ყე ნე ბა, გრაკ ლი ან ზე კი დამ წერ ლო ბის ორი 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სის ტე მა არის აღ მო ჩე ნი ლი. პირ ვე ლი მათ გა ნი 
მო თავ სე ბუ ლია და სავ ლე თის სა კურ თ ხე ველ ზე. ეს არის სა მი ერ
თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ასო, რომე ლსაც პირ და პი რი ანა
ლო გი ე ბი აქვს მახ ლო ბე ლი აღ მო სავ ლე თის ტე რი ტო რი ა ზე და 
ჩე მი აზ რით, ჩრდი ლოდა სავ ლეთ სე მი ტურ დამ წერ ლო ბას მი ე
კუთ ვ ნე ბა. მე ო რე წარ წე რა მო თავ სე ბუ ლია ტაძ რის ცენ ტ რა ლურ 
ნა წილ ში, სა კურ თ ხევ ლის პოს ტა მენ ტ ზე და გრა ფი კუ ლად ძა ლი
ან მი ა გავს არა მე ულ დამ წერ ლო ბას. 

აქ აუ ცი ლებ ლად მინ და გან ვ მარ ტო, რომ ძველ სამ ყა რო ში 
არა მე უ ლი დამ წერ ლო ბა გა მო ი ყე ნე ბო და სხვა დას ხ ვა ეროვ ნე
ბის და კულ ტუ რის ხალ ხის მი ერ, ისე ვე, რო გორც დღეს იყე ნე
ბენ ლა თი ნურს (იტა ლი ურ, ფრან გულ, გერ მა ნულ, ეს პა ნურ და 

ა.შ. დამ წერ ლო ბე ბი სათ ვის). თვით არა მე ე ლე ბი მე სო პო ტა მი ა ში 
მცხოვ რე ბი ხალ ხი იყო, რომ ლებ მაც გარ კ ვე ულ პე რი ოდ ში შეძ
ლეს არ სე ბუ ლი დამ წერ ლო ბე ბის სა ფუძ ველ ზე სა კუ თა რი, შე
და რე ბით მარ ტი ვი დამ წერ ლო ბის შექ მ ნა. ის მის კით ხ ვა რა ტომ 
არის გრაკ ლი ა ნის ეს აღ მო ჩე ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი?

ერთერ თი მთა ვა რი მეც ნი ე რუ ლი სი ახ ლე არის ის, რომ არა
მე უ ლი სის ტე მით გა კე თე ბუ ლი წარ წე რე ბი, იმ ტე რი ტო რი ა ზე, 
სა დაც ისი ნი ჩა მო ყა ლიბ და, 100 წლით უფ რო ახა ლია, ვიდ რე 
გრაკ ლი ა ნი გო რის. ეს, ერ თი შე ხედ ვით, მეც ნი ე რუ ლი პა რა დოქ
სია, მაგ რამ იგი არ ქე ო ლო გი უ რი ფაქ ტით დას ტურ დე ბა. სწო რედ 
ასე თი „პა რა დოქ სე ბი“, მო უ ლოდ ნე ლი აღ მო ჩე ნე ბი ქმნის ახა ლი 
თე ო რი ე ბის შე მუ შა ვე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას და იძ ლე ვა მეც ნი ე რე
ბის გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ველს. გრაკ ლი ა ნის წარ წე რე ბის მნიშ ვ
ნე ლო ბა ზე ქვე მო თაც მო გახ სე ნებთ.

ამ ფაქ ტის ასე თი არა ორ დი ნა ლუ რი ხა სი თის გა მო, წარ წე რის 
აღ მო ჩე ნის თა ნა ვე გა და ვაგ ზავ ნე სინ ჯე ბი რა დი ო კარ ბო ნუ ლი 
და თა რი ღე ბის თ ვის აშშის მა ი ა მის ბე ტალა ბო რა ტო რი ა ში. მა ი
ა მი დან მოგ ვი ვი და დად გე ნი ლი თა რი ღი – ძვე ლი წელ თაღ რიც
ხ ვის მე11 სა უ კუ ნის მი წუ რუ ლი/ მე10 სა უ კუ ნე. ეს ძა ლი ან ძვე ლი 
თა რი ღია. იმ მიზ ნით, რომ და თა რი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ყო ველ გ ვა რი ეჭ ვი გა ფან ტუ ლი ყო, ვთხო ვე ჩემს უც ხო ელ კოლ
გებს, რომ თვი თონ აე ღოთ სინ ჯე ბი და თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბის მი
ხედ ვით გა და ეგ ზავ ნათ მა თი ვე შერ ჩე ულ ლა ბო რა ტო რი ებ ში. ეს 
ორ ჯერ მოხ და: გერ მა ნე ლებ მა ცი უ რი ხის ლა ბო რა ტო რია აირ
ჩი ეს, სა ი და ნაც მო ვი და იგი ვე პა სუ ხი – ძვე ლი წელ თაღ რიც ხ ვის 
მე10 სა უ კუ ნე. ეჭ ვის სა ბო ლო ოდ გა სა ქარ წ ყ ლებ ლად იგი ვეს გა
კე თე ბა ვთხო ვე ჩვენს იტა ლი ელ პარ ტ ნი ო რებს. მათ მი ერ შერ

ჩე უ ლი გრო ნინ გე ნის ლა ბო რა ტო რი ი და ნაც მო ვი და იგი ვე პა სუ ხი 
– ძვ.წ. მე10 სა უ კუ ნე. ასე რომ, წარ წე რის თა რი ღი ეჭვს არ იწ ვევს 
– ეს არის 3 ათა სი წლის წი ნან დე ლი წარ წე რა, სტა ცი ო ნა რუ ლად 
გა კე თე ბუ ლი, მყა რად მდგარ პოს ტა მენ ტ ზე, რო მე ლიც არ შე იძ
ლე ბო და ერ თი ად გი ლი დან მე ო რე ზე გა და ე ტა ნათ. რაც შე ე ხე ბა 
წარ წე რის ში ნა არსს, მას ზე სა უ ბა რი ჯერ ნა ად რე ვია. მინ და აღ ვ
ნიშ ნო, რომ რო გორც კი წარ წე რა აღ მო ვა ჩი ნე, იგი მა შინ ვე გავ
ხ სე ნი ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის, რა თა ნე ბის მი ერ მსურ ველს 
შეძ ლე ბო და მას ზე მუ შა ო ბა. ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი ამ მი მარ
თუ ლე ბით იტა ლი ე ლი ფრე დე რი კო მა რიო ფა ლე სი აღ მოჩ ნ და 
– უდი ნეს უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი და მსოფ ლი ო ში ამ მი მარ
თუ ლე ბის ერთერ თი ყვე ლა ზე დი დი მკვლე ვა რი. მას ვე ნე ცი ა ში 
ყოფ ნი სას შევ ხ ვ დი. სა ა ნა ლი ზოდ გა და ვე ცი გრაკ ლი ა ნი გო რა სა 
და წარ წე რას თან და კავ ში რე ბუ ლი სრუ ლი მა სა ლა. 2 თვის მუ შა
ო ბის შემ დეგ მომ წე რა, რომ პირ ვე ლი შე დე გე ბი ჰქონ და და თა
ნაც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. კერ ძოდ, და ად გი ნა, რომ ეს წარ
წე რა იმ ადა მი ა ნის გა მო ძერ წი ლია, ვი საც წარ წე რე ბი მა ნამ დეც 
აქვს გა კე თე ბუ ლი, ანუ პრო ფე სი ო ნა ლის ნა მუ შე ვა რია. მა რიო ამ
ბობს, რომ ყვე ლა ასო წა ი კით ხა, მაგ რამ იქი დან გა მომ დი ნა რე, 
რომ თი თო ე ულ გრა ფე მას რამ დე ნი მე ფო ნე ტი კუ რი მნიშ ნ ვ ნე
ლო ბა აქვს, მი სი თქმით, „ში ნა არ სის აკინ ძ ვა მარ ტი ვი არ არის“. 

ამ ამო ცა ნას ისიც არ თუ ლებს, რომ პირ ველ რიგ ში, რო გორც 
ეს ყვე ლა სხვა შემ თ ხ ვე ვა ში ხდე ბა, და სად გე ნია ის, თუ რა ენა ზე 
უნ და წა ვი კით ხოთ ეს წარ წე რა. შე საძ ლოა, ინ ტე რეს მოკ ლე ბუ
ლი არ არის ისიც, რომ ცო ტა ხნის წინ დავ ბ რუნ დი ავ ს ტ რი ი დან, 
სა დაც ვმო ნა წი ლე ობ დი ასი რი ო ლოგ თა სა ერ თა შო რი სო შეხ
ვედ რა ში, რო მელ შიც დამ წერ ლო ბე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბიც მო ნა

ვახ ტანგ ლი ჩე ლი:
„გრაკ ლი ან გო რა ზე გა კე თე ბუ ლი
აღ მო ჩე ნე ბი ერ თი არ ქე ო ლო გის

ცხოვ რე ბი სათ ვის სრუ ლი ად საკ მა რი სია.
თუმ ცა, ეტ ყო ბა, ყვე ლა ადა მი ა ნის

ცხოვ რე ბა ში არის რა ღაც ახ ლის კენ
სწრაფ ვის მუდ მი ვი სურ ვი ლი“

XXI სა უ კუ ნის ქარ თუ ლი არ ქე ო ლო გი ის მიღ წე ვებ ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ად გი ლი უკ ვე და ი კა ვა ქარ თ ლ ში, სოფ ლე ბის იგო ე თი სა 
და სამ თა ვი სის ტე რი ტო რი ა ზე, გრაკ ლი ან გო რა ზე გა კე თე ბულ მა აღ მო ჩე ნამ, რო მელ მაც სა ქარ თ ვე ლოს გარ და, ახ ლო აღ მო სავ ლე
თის ის ტო რი ა საც შეს ძი ნა ახა ლი სა მეც ნი ე რო დე ტა ლე ბი და გა ნა პი რო ბა ძვე ლი თე ო რი ე ბის გა და ხედ ვის აუ ცი ლებ ლო ბა. თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სას წავ ლოსა ვე ლე ბა ზას, სა დაც დღე საც სტუ დენ ტე ბი, პრო ფე სორ ვახ ტანგ ლი ჩე ლის ხელ მ ძ ღ ვა ნე
ლო ბით, პირ ველ არ ქე ო ლო გი ურ პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბას იძე ნენ, უკ ვე სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ რის ეროვ ნუ ლი ძეგ ლის სტა ტუ სი 
აქვს. მა ლე ამ ტე რი ტო რი ა ზე ღია ცის ქვეშ მუ ზე უ მიც მო ეწ ყო ბა. თსუ ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის არ ქე ო ლო გი ის ინ ს ტი
ტუ ტის დი რექ ტო რი, პროფესორი ვახ ტანგ ლი ჩე ლი აღ მო ჩე ნის მას შ ტაბს თა ვად გვიხ ს ნის და უნი ვერ სი ტეტ ში არ ქე ო ლოგ თა წარ მა
ტე ბე ბის არა ერ თი მა გა ლი თიც მოჰ ყავს:

მეცნიერი
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წი ლე ობ დ ნენ. მე ამ სა კით ხ თან და კავ ში რე ბით წარ ვად გი ნე მოხ
სე ნე ბა. ეჭ ვი არა ვის შეჰ პარ ვია იმა ში, რომ ეს ნამ დ ვი ლად არის 
წარ წე რა. გაკ ვირ ვე ბას იწ ვევ ს ის ის ტო რი უ ლი კა ზუ სი, რომ კავ კა
სი ა ში, სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე, გა მო ყე ნე ბუ ლია უძ ვე ლე სი 
არა მე უ ლი დამ წერ ლო ბა – ათა სო ბით კი ლო მეტ რის და შო რე ბით 
იქი დან, სა დაც ეს დამ წერ ლო ბა შე იქ მ ნა. მაგ რამ ეს მო უ ლოდ ნე
ლო ბაც ად ვი ლი ასახ ს ნე ლია – სა ჭი როა უა რის თქმა მოძ ვე ლე
ბულ თე ო რი ებ სა და მო საზ რე ბებ ზე და სა ძი ე ბე ლია ახა ლი მეც
ნი ე რუ ლი ფაქ ტე ბი. 

ამ წარ წე რე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბო ბამ 
ძა ლი ან ბევ რი ინ ფორ მა ცია მოგ ვ ცა. პირ ველ რიგ ში ის, რომ სა
ქარ თ ვე ლო ში, იბე რი ის ტე რი ტო რი ა ზე მაც ხოვ რე ბე ლი მო სახ
ლე ო ბის ინ ტე ლექ ტუა ლ ურ მა გან ვი თა რე ბამ 3 000 წლის წინ ცი
ვი ლი ზა ცი ის უმაღ ლეს მწვერ ვალს მი აღ წია.

წარ წე რა არ არის ჰა ერ ში გა მო კი დე ბუ ლი რა ღაც ერ თე უ ლი 
აღ მო ჩე ნა – მას სა თა ნა დო არ ქე ო ლო გი უ რი კონ ტექ ს ტი აქვს. 
ვგუ ლის ხ მობ იმას, რომ იბე რი ის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი სა ზო
გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის მა ღალ დო ნე ზე მი უ თი თებს სხვა მიღ
წე ვე ბიც, მა გა ლი თად, ისეთ რთულ სფე რო ში, რო გო რიც მეტ რო
ლო გი აა. გრაკ ლი ან ზე და მის სა ტე ლი ტურ ძეგ ლებ ზე მო პო ვე ბუ
ლი ნივ თე ბის კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ წარ მო ე ბი სა და 
ვაჭ რო ბის მა ღა ლი დო ნის შე საქ მ ნე ლად და შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, 
3 000 წლის წი ნათ, აქ გა მო ი ყე ნე ბო და წო ნის კონ კ რე ტუ ლი ერ
თე უ ლი. შე გახ სე ნებთ – მეც ნი ე რე ბა ში აღი ა რე ბუ ლია, რომ მეტ
რო ლო გი უ რი სის ტე მის შე მო ღე ბა სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე ლექ ტუ
ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ფე ხუ რია, რად გან 
ადა მი ა ნი იწ ყებს თვლას, იწ ყე ბა ციფ რე ბის გა მო ყე ნე ბა და შე სა
ბა მი სად, პირ ვე ლა დი სა ფუძ ვე ლი ეყ რე ბა მეც ნი ე რე ბას. ეს ნიშ
ნავს იმა საც, რომ არ სე ბობ და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა და 
ვაჭ რო ბა დად გე ნი ლი წე სე ბი სა და წო ნის მი ხედ ვით ხდე ბო და. 
აქამ დე, ვიდ რე გრაკ ლი ან გო რა ზე სა წო ნე ბი აღ მოჩ ნ დე ბო და, 
ცნო ბი ლი იყო მხო ლოდ 1 ტი პის სა წო ნე ბი სომ ხე თის ტე რი ტო რი

ა ზე. გრაკ ლი ან ზე აღ მო ჩე ნი ლია 6 სხვა დას ხ ვა ტი პის სა წო ნი. რაც 
მთა ვა რია, არის შე მუ შა ვე უ ლი წო ნის ლო კა ლუ რი ერ თე უ ლი – ეს 
არის 363 გრა მი. ყვე ლა სა წო ნი ამ წო ნის ჯე რა დია. თუ ყვე ლა
ფერს იმა საც და ვა მა ტებთ, რომ გრაკ ლი ან ზე ძა ლი ან დი დი რა ო
დე ნო ბი თაა აღ მო ჩე ნი ლი სა ბეჭ და ვე ბიც, რაც კერ ძო სა კუთ რე ბის 
არ სე ბო ბის დას ტუ რი გახ ლავთ, კი დევ ერ თ ხელ დავ რ წ მუნ დე ბით 
იმა ში, რომ იბე რი ის სა ზო გა დო ე ბამ 3 000 წლის წინ გან ვი თა რე
ბის უმაღ ლეს სა ფე ხურს მი აღ წია.

არქეოლოგიურიკვლევები
უნივერსიტეტშიგუშინ,დღეს...

თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში არ ქე ო ლო გია ხელ
დას მუ ლია ისე თი დი დი მეც ნი ე რის, ერის ისე თი მო ა მა გის მი ერ, 
რო გო რიც იყო ექ ვ თი მე თა ყა იშ ვი ლი. მან შე ად გი ნა არ ქო ლო გი
ის პირ ვე ლი სა ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო კურ სი უნი ვერ სი ტე ტის თ ვის. შე
იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ყვე ლა მომ დევ ნო თა ო ბა, ძი რი თა დად, იმ 
კურ ს ზეა აღ ზ რ დი ლი. ბუ ნებ რი ვია, ამას გარ და, უნი ვერ სი ტეტ ში 
იყო და არის ისე თი შე სა ნიშ ნა ვი მეც ნი ე რე ბის პლე ა და, რო გო რე
ბიც გახ ლ დათ გი ორ გი ნი ო რა ძე, ოთარ ჯა ფა რი ძე და მრა ვა ლი 
სხვა, რომ ლე ბიც უნი ვერ სი ტეტ ში მოღ ვა წე ობ დ ნენ. ზო გი ერ თი 
ცნო ბი ლი და ღვაწ ლ მო სი ლი არ ქე ო ლო გი დღე საც წარ მა ტე ბით 
მუ შა ობს უნი ვერ სი ტეტ ში, საკ მა რი სია და ვა სა ხე ლოთ პრო ფე სო
რე ბი გუ რამ გრი გო ლია და გუ რამ ლორ თ ქი ფა ნი ძე, რო მელ თაც 
გა ნუ ზო მე ლი წვლი ლი მი უძ ღ ვით არა მარ ტო წარ მა ტე ბულ სა
მეც ნი ე რო კვლე ვებ ში, არა მედ ახალ გაზ რ და არ ქე ო ლოგ თა აღ
ზ რ დის საქ მე ში. დიდ შრო მას ეწე ვი ან ამ მი მარ თუ ლე ბით პროფ. 
ზ. კვი ცი ა ნი, მ. ფუ თუ რი ძე და კ. ფიც ხე ლა უ რი. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
პა ტი ვის ცე მით მინ და მო ვი გო ნო უნი ვერ ს ტეტ ში პრო ფე სო რე ბად 
მოწ ვე უ ლი ისე თი სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი არ ქე ო ლო გე ბი, 
რო გო რე ბიც იყ ვ ნენ აკა დე მი კო სე ბი ა. აფა ქი ძე და ოთ. ლორ თ ქი

ფა ნი ძე. მათ უდი დე სი წვლი ლი აქვთ შე ტა ნი ლი ქარ თუ ლი არ ქე
ო ლო გი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბაში, გან ვი თა რე ბა სა და მის სა ერ თა შო
რი სო დო ნე ზე შე ნარ ჩუ ნე ბის საქ მე ში. 

სი ა მა ყით შე მიძ ლია აღ ვ ნიშ ნო, რომ დღეს უნი ვერ სი ტეტ ში 
აღ ზ რ დი ლი ახალ გაზ რ და არ ქე ო ლო გე ბი ამ თა ო ბის ლი დე რე ბი 
არი ან. ისი ნი არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე აწარ
მო ე ბენ გათ ხ რებს, არა მედ საზ ღ ვარ გა რე თაც. ეს არის პირ ვე ლი 
შემ თ ხ ვე ვა უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენტ – არ ქე ო ლოგ თა ის ტო რი ა ში. 
ისი ნი სა მეც ნი ე რო კვლე ვებს ატა რე ბენ არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე
ლო ში, არა მედ ქვეყ ნის გა რეთ – აზერ ბა ი ჯან ში, ომან ში, ირან ში 
და კუნ ძულ კვიპ როს ზე. ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბი და დოქ ტო რან ტე ბი 
აარ ჰუ სის, ოქ ს ფორ დის, ედინ ბუ რი გის, ინ ს ბ რუ კი სა და კა’ფოს კა
რის უნი ვერ სი ტე ტე ბის სა ვე ლე პროგ რა მე ბის მო ნა წი ლე ე ბი არი
ან.

ახალ გაზ რ და ქარ თ ვე ლი არ ქე ო ლო გე ბის სა ხეა ვარ ძი ის სა
ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია, რო მე ლიც ყო ველ წ ლი უ რად ტარ
დე ბა ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტის მხარ და ჭე რი თა და და ფი ნან სე ბით. 
აქ ჩვე ნი ახალ გაზ რ და არ ქე ო ლო გე ბი წარ მო ად გე ნენ ინ დი ვი დუ
ა ლუ რი კვლე ვის შე დე გებს. ამ შე დე გე ბის გან ხილ ვა კი ხდე ბა ისე
თი ცნო ბი ლი უნი ვე რი სი ტე ტე ბის პრო ფე სო რე ბის წი ნა შე, რო გო
რიც არის ოქ ს ფორ დის, იე ნის, კა’ფოს კა რის, ბორ დოს უნი ვერ სი
ტე ტე ბი. ვარ ძი ის კონ ფე რენ ცი ა ში, ტრა დი ცუ ლად მო ნა წი ლე ო ბენ 
ევ რო პის, აშშის და ავ ს ტ რა ლი ის სა უ კე თე სო უნი ვერ სი ტე ტე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. ხაზ გას მით აღ ვ ნიშ ნავ, რომ ვარ ძი ის კონ
ფე რენ ცი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბამ გა მოწ რ თო ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბი და 
ახ ლა უკ ვე ისი ნი არა თუ ჩა მო უ ვარ დე ბი ან, არა მედ ხში რად გარ
კ ვე უ ლი უპი რა ტე სო ბაც აქვთ თა ვის უც ხო ელ თა ნა ტო ლებ თან, 
რომ ლებ საც სა მეც ნი ე რო კვლე ვის უკე თე სი პი რო ბე ბი აქვთ იმ 
თვალ საზ რი სით, რომ მათ ბიბ ლი ო თე კებ ში მუ შა ო ბის გა ცი ლე
ბით მე ტი სა შუ ა ლე ბა აქვთ. ჩვე ნი სტუდ ნე ტე ბი კი, ძი რი თა დად, 
ელექ ტ რო ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კე ბით სარ გებ ლობ ლო ბენ. თუმ ცა, 
არ შე იძ ლე ბა არ აღი ნიშ ნოს, რომ ერას მუს+ პროგ რა მის სა შუ
ა ლე ბით სტუ დენ ტიარ ქე ო ლო გე ბი სის ტე მა ტუ რად სწავ ლო ბენ 
და მუ შა ო ბენ ევ რო პის სხვა დას ხ ვა უნი ვერ სი ტე ტებ ში, რო მელ თა 
შო რის გა მოვ ყოფ დი ვე ნე ცი ის კა’ფოს კა რის და იე ნის უნი ვერ სი
ტე ტებს.

ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბი სწავ ლო ბენ სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე
ბის ყვე ლა ეტა პის არ ქე ო ლო გი ურ ძეგ ლებს, ჩარ თუ ლე ბი არი ან 
სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მი სა და სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ
რუ ლი მემ კ ვიდ რო ე ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს ექ ს პე დი
ცი ებ სა და პროგ რა მებ ში. იკ ვ ლე ვენ სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხ ვა 
რე გი ონს. მა გა ლი თის თ ვის შე მიძ ლია და ვა სა ხე ლო არ ქე ო ლო
გი უ რად ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე გი ო ნის კვლე ვა რო გო რიც 
სვა ნე თია, სა დაც პროფ. ზ. კვი ცი ა ნის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით სის
ტე მა ტურდ მიმ დი ნა რე ობს დი დი სა მეც ნი ე რო ღი რე ბუ ლე ბის 
სა მუ შა ო ე ბი. კა ხე თის უნი კა ლურ ძეგ ლებ ზე ას. პროფ. კ. ფიც ხე

ლა უ რის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით მუ შა ო ბენ ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბი. სტუ
დენ ტე ბი დი დი მო ცუ ლო ბის სა მუ შა ო ებს აწარ მო ე ბენ ფარ თო
მას შ ტა ბი ა ნი მშე ნებ ლო ბე ბის ზო ნებ შიც, სა დაც ხში რად მოწ ვე ულ 
პროფ. გ. რჩე უ ლიშ ვილს უხ დე ბა მუ შა ო ბა. მა გა ლი თი სათ ვის შე
მიძ ლია და ვა სა ხე ლო ავ ტო მა გის ტ რა ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის ზო ნა 
ქა რე ლის რა ი ონ ში, სა დაც ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბის მო ნა წი ლე ბით 
ორ სე ზონ ში 300 – მდე ბრინ ჯა ოს ხა ნის სა მარ ხია შეს წავ ლი ლი. 
გან ს კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის მქო ნე პრო ექ ტია ქა ლაქ ფა ზი
სის ლო კა ლი ზა ცი ის კვლე ვა. 2 600 წლის წინ ფა ზი სი გახ ლ დათ 
ეკო ნო მი კუ რად და კულ ტუ რუ ლად ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი, 
და წი ნა უ რე ბუ ლი ქა ლა ქი და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში, ზღვის პი
რეთ ში. იგი დღემ დე შე უს წავ ლე ლია, რად გან უც ნო ბია მი სი ად
გილ მ დე ბა რე ო ბა. ამ კვლე ვებ ში, რომ ლებ საც ჩვენ მე თო დუ რად 
ვა ხორ ცი ე ლებთ, უდი დე სი რო ლი ჩვენს სტუ დენ ტებს აქვთ. სა უ
ბა რია თით ქ მის გა უ ვალ ჭა ო ბებ ში ჩა ტა რე ბულ სა დაზ ვერ ვო სა მუ
შა ო ებ ზე. გარ და კოლ ხე თი სა, მათ უხ დე ბათ მუ შა ო ბა ჯა ვა ხე თის 
მა ღალ მ თი ან ზოლ შიც. ამ რე გი ონ ში ჩვე ნი სტუ დენ ტე ბის მი ერ, 
ცხა დია, ჩვენს იტა ლი ელ პარ ტ ნი ო რებ თან ერ თად, 70ზე მე ტი 
აქამ დე უც ნო ბი არ ქე ო ლო გი უ რი ძეგ ლია აღ მო ჩე ნი ლი. 

და სას რუ ლი სა თვის აღ ვ ნიშ ნავ, რომ ჩვენს უნი ვერ სი ტეტ ში 
არ ქე ო ლო გი ის პროგ რა მა არის ყვე ლა ზე ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ
ლი არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს, არა მედ კავ კა სი ის მას შ ტა ბით 
და ერთერ თი ყვე ლა ზე მრა ვალ პ რო ფი ლი ა ნი ევ რო პის სა უ ნი
ვერ სი ტე ტო პა რა მეტ რე ბი თაც. 

ასე, რომ ქარ თუ ლი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო არ ქე ო ლო გია ცოც ხა
ლია და იმე დი მაქვს, რომ ის კი დევ დიდ ხანს შე ი ნარ ჩუ ნებს სი
ცოც ხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბას.

აღმოჩენა,რომელზეცშეიძლება
იოცნებო

მი უ ხედ ვად იმი სა, რომ გრაკ ლი ან ზე გა კე თე ბუ ლი აღ მო ჩე ნე
ბი ერ თი არ ქე ო ლო გის ცხოვ რე ბი სათ ვის სრუ ლი ად საკ მა რი სია, 
ეტ ყო ბა მა ინც ყვე ლა ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში არის რა ღაც ახა ლი 
მიღ წე ვის, ახა ლი აღ მო ჩე ნის კენ სწრაფ ვის მუდ მი ვი სურ ვი ლი. 
ტექ ნი კუ რი, ფი ნან სუ რი და ყვე ლა სხვა სა შუ ა ლე ბის არ სე ბო ბის 
პი რო ბებ ში, პირ ველ რიგ ში გა ვა ათ მა გებ დი სა მუ შა ო ებს გრაკ ლი
ან სა და მის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე უკ ვე მიკ ვ ლე ულ ძეგ ლებ
ზე იმი ტომ, რომ გრაკ ლი ა ნი გო რას გარ შე მო აკ რავს სა კულ ტო 
ფუნ ქ ცი ის მქო ნე სა ტე ლი ტუ რი ძეგ ლე ბი, სა დაც სრუ ლი ად არაჩ
ვე უ ლებ რი ვი, უნი კა ლუ რი მა სა ლა ჩნდე ბა, მაგ რამ ჯერჯე რო ბით 
და კონ სერ ვე ბუ ლია უსახ ს რო ბის გა მო.

სა თა ნა დო და ფი ნან სე ბის არ სე ბო ბის შემ თ ხ ვე ვა ში პროფ. გ. 
გრი გო ლი ას თან და ჩემს სტუ დენ ტებ თან ერ თად, დი დი სი ა მოვ
ნე ბით ვი მუ შა ვებ დი, ასე ვე, ფა ზი სის ლო კა ლი ზა ცი ის სა კით ხ ზეც. 
ახალ სე ის მო ლო გი ურ, გე ო მორ ფო ლო გი ურ და ჰიდ რო ლო გი ურ 
მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ჩა მო მი ყა ლიბ და აქამ დე არ სე ბუ ლი 
12 სხვა დას ხ ვა მო საზ რე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ვა რა უ დი იმის 
შე სა ხებ, თუ სად შე იძ ლე ბა მდე ბა რე ობ დეს ეს სა ოც ნე ბო ქა ლა
ქი. თუმ ცა, ობი ექ ტუ რო ბის თ ვის ისიც უნ და ით ქ ვას, რომ ყვე ლა 12 
მო საზ რე ბას, ცხა დია, აქვს მეც ნი ე რუ ლი სა ფუძ ვე ლი და ყვე ლა 
მეც ნი ე რი თა ნაბ რა დაა დარ წ მუ ნე ბუ ლი თა ვი სი ვერ სი ის სის წო
რე ში. ჩე მი მო საზ რე ბა მე ცა მე ტეა ამ ჩა მო ნათ ვალ ში, მაგ რამ ეს 
არ მა ში ნებს – რიც ხ ვი ცა მე ტი კარ გად მაქვს დაც დი ლი...



2018მეცნიერება12 მეცნიერება 132018

ლევან გიგინეიშვილი: „ასე თი გამ ძაფ რე ბუ ლი 
სურ ვი ლი, ჩვენ და უ ნებ ლი ედ იმას ამ ხელს,
რომ ჩვენ არ ვართ ევ რო პა და გან ვიც დით,

რომ მის გან შორს ვართ; ამ სწრაფ ვა ში არის
რა ღაც რო მან ტი უ ლიც“

– არ სე ბობს ასე თი ბერ ძ ნუ ლი ფრა ზა „ქო ნე ბა უსას რუ ლო ბის
კენ”. ცხა დია, რომ ჩა ვა ბა რე კლა სი კურ ფი ლო ლო გი ა ზე, მქონ და 
გან ც და იმი სა, რომ შევ ხე ბო დი რა ღა ცას, რაც მარ თ ლა უსას რუ
ლოა. ჯერ, მარ ტო, იმ დე ნი სა ინ ტე რე სო ტექ ს ტია წა სა კით ხი, რომ, 
რა თქმა უნ და, ერთ ცხოვ რე ბა ში არც მო ეს წ რე ბა. არის ასე თი გა
მოთ ქ მა – ცხოვ რე ბა ხან მოკ ლეა, ხე ლოვ ნე ბა კი უკ ვ და ვი. ასეა 
მეც ნი ე რე ბაც – მეც ნი ე რე ბა ამო უ წუ რა ვია, რაც უფ რო მეტს იგებ, 
მით მე ტი სა ინ ტე რე სო და რთუ ლი კით ხ ვე ბი ჩნდე ბა. მეც ნი ე რე
ბა გა მუდ მე ბით ეხე ბა იმ სივ რ ცეს, რომ ლის შე სა ხე ბაც არ გვაქვს 
ცოდ ნა. ისე თი გან ც დაა, რო ცა იცი, რომ არა ფე რი იცი. სი ნამ დ
ვი ლე ში, რა თქმა უნ და, იცი, რად გან ხვდე ბი რომ არ სე ბობს უფ
რო ბევ რი, რაც არ იცი. ამ შემ თ ხ ვე ვა ში, თავ მ დაბ ლო ბა არ უნ და 
იყოს მოჩ ვე ნე ბი თი, იგი უნ და გა მომ დი ნა რე ობ დეს იქი დან, რომ 
რე ა ლუ რად აფა სებ შენს თავს, სხვე ბის ცოდ ნას. ხან და ხან არის 
ხოლ მე წუ თე ბი, რო დე საც ვიბ ღინ ძე ბით სა კუ თა რი ცოდ ნით, წა
ვალთ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა ზე და უც ხო ე ლი პრო ფე სო
რე ბი სა და მკვლე ვა რე ბის ერ თი მოს მე ნაც კი საკ მა რი სი იქ ნე ბა 
იმის მი სახ ვედ რად, რომ გა ვი აზ როთ – რო გორ ჩა მოვ რ ჩე ნილ
ვართ და რო გორ მო ი ბეზ რეს სხვა პრო ფე სო რებ მა ის სა კით ხე ბი, 
რაც ჩვე ნი გაბ ღენ ძის და კმა ყო ფი ლე ბის სა ფუძ ვე ლი იყო, თვი
თონ კი ისეთ სა კით ხებ ზე მუ შა ო ბენ, რომ ლებ ზე წარ მოდ გე ნაც არ 
გვქონ და. ძა ლი ან კარ გია სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ებ ზე სი
ა რუ ლი, ვი ნა ი დან, ყო ველ თ ვის იგებ ახალს, ამ იდე ე ბის ხა ხუნ ში 
ნელნე ლა სა კუ თარ ად გილს პო უ ლობ. სა ინ ტე რე სო მა გია მა შინ 
ხდე ბა, რო ცა შენ ხარ ძი ე ბა ში და მუხ ტის გა და ცე მა შე გიძ ლია.

ჩე მი საკ ვ ლე ვი სივ რ ცე ფი ლო სო ფი ი სა და თე ო ლო გი ის 
ზღვა რია, ორი და მო კი დე ბუ ლე ბა რე ა ლო ბის მი მართ. ერ თია 
ბიბ ლი უ რი ტრა დი ცია და გაც ხა დე ბუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბის ტექ ს ტე ბი 
და მე ო რეა – ბერ ძ ნუ ლი ფი ლო სო ფი უ რი ტრა დი ცია. მე იმ ავ
ტო რებს ვე ხე ბი, ვინც ამ ორი ტრა დი ცი ის მა ტა რებ ლე ბი არი ან. 
ვიკ ვ ლევ ქრის ტი ა ნულ ფი ლო სო ფი ას, შუა სა უ კუ ნე ე ბის ფი ლო
სო ფი ას, პლა ტო ნიზმს, იმას, თუ რო გორ არის ნე ოპ ლა ტო ნის
ტე ბის ფი ლო სო ფია გარ და ტე ხი ლი ქრის ტი ა ნულ აზ როვ ნე ბა ში, 
რო გორ ცდი ლო ბენ ერ თ მა ნეთ თან და ა კავ ში რონ ეს ცნე ბე ბი და 
გა გე ბე ბი. ის, რაც ჩვენ ში ის წ რაფ ვის ცოდ ნის კენ, არის უსას რუ
ლო. რა ღაც სა შიშს ვა ტა რებთ სა კუ თარ თავ ში.

– თქვენ იკ ვ ლევთ იო ა ნე პეტ რიწს, რა უნ და იცო დეს სა ზო გა
დო ე ბამ და არა მხო ლოდ სა მეც ნი ე რო წრე ებ მა მის შე სა ხებ?

– იო ა ნე პეტ რი წი ცდი ლობს სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რებ ში მო ი ძი
ოს ჭეშ მა რი ტე ბა. ის არ ამ ბობს, რომ ჭეშ მა რი ტე ბა ზე მო ნო პო ლია 
ერთ რო მე ლი მე კულ ტუ რას აქვს, ან რო მე ლი მე ინ ტე ლექ ტუ ა
ლურ ტრა დი ცი ას. ჭეშ მა რი ტე ბა იმ დე ნად ფარ თოა, რომ შე გიძ
ლია აღ მო ა ჩი ნო მი სი მარ ც ვ ლე ბი და გა მო ხა ტუ ლე ბე ბი სხვა დას
ხ ვა ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ თუ რე ლი გი ურ კულ ტუ რებ ში. იო ა ნე პეტ
რიწს მი აჩ ნია, რომ ეს ყო ვე ლი ვე ქრის ტი ა ნულ კულ ტუ რა სა და 
ბერ ძ ნულ ფი ლო სო ფი ა ში სრუ ლად გა მოვ ლინ და. ამ ლო გო სის, 
რო გორც ჭეშ მა რი ტე ბის, მარ ც ვ ლე ბი ჩანს მთელს კა ცობ რი ო ბა
ში. ესაა მა რა დი უ ლი სიბ რ ძ ნე, მა რა დი უ ლი წეს რი გის ანა რეკ ლი 
სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რებ ში. პეტ რი წის იდეა არის ის, რომ ფი ლო
სო ფო სი უნ და იყოს ღია სხვა კულ ტუ რე ბის მი მართ. ეს ღი ა ო ბა 
სა ჭი როა იმის თ ვის, რომ აღ მო ა ჩი ნოს მათ ში ღი რე ბუ ლი, ჭეშ მა
რი ტე ბას თან წილ ნა ყა რი. იგი უნი ვერ სა ლუ რი სა კა ცობ რიო სიბ
რ ძ ნის მომ ხ რეა. იგი ერ კ ვე ვა პლა ტო ნიზ მ ში, კარ გად იცის ნე ოპ
ლა ტო ნის ტი ავ ტო რე ბი და ცდი ლობს გა დოს ხი დი ბიბ ლი ა სა და 
პლა ტო ნიზმს შო რის. ცდი ლობს, ბიბ ლია გან მარ ტოს პლა ტო ნუ
რი მე ტა ფი ზი კის შუქ ზე.

ძა ლი ან მო მე წო ნა პეტ რი წის გა მო ნათ ქ ვა მე ბი და და მო კი
დე ბუ ლე ბე ბი ჭეშ მა რი ტე ბა სა და სიტ ყ ვა ზე. ვხე დავ დი, რომ იგი 
ძა ლი ან გულ წ რ ფე ლი და პე დან ტუ რად პა ტი ო სა ნი მეც ნი ე რი 
იყო სიტ ყ ვას თან ურ თი ერ თო ბა ში. წერ და, რომ უჭირ და ბერ ძ
ნუ ლი დან ქარ თუ ლად თარ გ მ ნა, რად გან ეში ნო და იმი სა, რომ 
არას წო რად გად მო თარ გ მ ნი და რო მე ლი მე ბერ ძ ნულ სიტ ყ ვას. 

ფიქრობდა, რომ ვერ პო უ ლობ და შე სატ ყ ვის ქარ თულ სიტ ყ ვას 
და ამ ბობ და, მა რა დი სო ბის წი ნა შე ვა გებ პა სუხს, თუ ერ თი და 
იგი ვე ტერ მი ნით გან ს ხ ვა ვე ბულ ცნე ბებს გად მოვ თარ გ მ ნიო. შე სა
ბა მი სად, მი სი ეს და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი ძა ლი ან მეც ნი ე რუ ლი და 
პა ტი ო სა ნია ტექ ს ტებ თან მი მარ თე ბა ში. სწო რედ ეს მომ წონს იო
ა ნე პეტ რი წის ნა წე რებ ში.

ამ ჟა მად, ვამ ზა დებ ინ გ ლი სურ გა მო ცე მას, ვთარ გ მ ნე ინ გ ლი
სუ რად იო ა ნე პეტ რი წი, თუმ ცა მას ბევ რი და მუ შა ვე ბა სჭირ დე ბა 
ინ გ ლი სუ რის გა შა ლა ში ნე ბის თვალ საზ რი სით, ასე ვე ქარ თუ ლი
სა და ბერ ძ ნუ ლის შე და რე ბის თვალ საზ რი სით. მე2 და მე3დ 
ვა მოწ მებ და მინ და, რომ კარ გი ევ რო პუ ლი დო ნის გა მო ცე მა გა
ვა კე თო და ათა სო ბით და მეტ მა ადა მი ან მა წა ი კით ხოს. 

– ერ თ გან ამ ბობთ, რომ ფი ლო სო ფია არ ყო ფი ლა ბევ რი წიგ
ნის წა კით ხ ვა, მარ ტო ო ბის გა ბედ ვა ყო ფი ლა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ თქვენ თქვენს ფიქ რებს ფიქ რობთ?

– შე უძ ლე ბე ლია ლი ტე რა ტუ რი სა და ფი ლო სო ფი ის სა მი 
ათას წლი ა ნი ტრა დი ცი ი დან თა ვი ამო იგ ლი ჯო, თუმ ცა ეს იმას არ 
ნიშ ნავს, რომ თუ თი ყუ ში ვით უნ და იმე ო რებ დე ამ აზ რებს. ჩვე ნი, 
თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა, უნი კა ლუ რია და ის წიგ ნე ბი და 
ცოდ ნა, რაც ჩვენ შია, უნ და იყოს გარ და ტე ხი ლი ჩვენს ცხოვ რე
ბა ზე. ჩვენ იმი ტომ არ ვკით ხუ ლობთ წიგ ნებს, ფი ლო სო ფო სებს, 
მწერ ლებს, რომ მე რე სა ლო ნურ სა უბ რებ ში გა მო ვი ჩი ნოთ თა ვი 
და ჭკვი ან ადა მი ა ნად გა მოვ ჩ ნ დეთ, ეს ყვე ლა ფე რი სხვა მი ზანს 
ემ სა ხუ რე ბა. ეს ჩვე ნი სუ ლის ზრდის თ ვი საა სა ჭი რო და რე ა ლი
ზა ცი ის თ ვის. თუ ჩვენ ამ ყვე ლაფ რის თ ვის წა ვი კით ხავთ, სხვაგ ვა
რად შევ ხე დავთ მი ღე ბულ ცოდ ნას. ჩვენ მარ ტო ვართ ტექ ს ტებ
თან ურ თი ერ თო ბი სას. ოღონდ ეს მარ ტო ო ბა არ უნ და იყოს გა
გე ბუ ლი, რო გორც ერ თ გ ვა რი ტი პის აღ მო სავ ლუ რი მარ ტო ო ბა, 
რო ცა ფიქ რე ბის გა სა თი შად აღ მო სავ ლურ მე დი ტა ცი ურ ტექ ნი
კებს იყე ნე ბენ. მე სა ერ თოდ არ მეს მის ამ ტექ ნი კე ბის, სი ნამ დ ვი
ლე ში, მარ ტო ო ბა არის ის, რაც გვა ფიქ რებს დიდ იდე ებ ზე, გვაძ
ლევს შე და რე ბის სა შუ ა ლე ბას ჩვე ნი ცხოვ რე ბის გა მოც დი ლე ბას
თან. აუ ცი ლე ბე ლია ამ დროს დას კ ვ ნე ბის გზით, ლო გი კუ რი აუ ცი
ლებ ლო ბე ბის თან მი დევ რუ ლი გა ყო ლით მი ვი დეთ კონ კ რე ტულ 
შე დე გამ დე და არ გა ვა ჩე როთ ფიქ რი შუა გზა ში. უნ და გავ ბე დოთ 
რა ღა ცა ზე ფიქ რი, იმი ტომ რომ არ მო ვექ ცეთ მზამ ზა რე უ ლი დას
კ ვ ნე ბის ტყვე ო ბა ში, ჩვენ ვე უნ და ჩავ წ ვ დეთ რა ღა ცებს, არ დავ
თან მ ხ დეთ იმ დის კომ ფორტს, რო მელ საც გვი ჩენს ჯერ კი დევ 
გა უ გე ბა რი რე ა ლო ბა. 

– ერთერთ სა ტე ლე ვი ზო ლექ ცი ა ზე სტუ დენ ტებ თან მსჯე
ლობთ პე რიკ ლეს სიტ ყ ვე ბის შე სა ხებ, რო მელ შიც ის დე მოკ რა
ტი ის სი კე თე ებ ზე და პლა ტო ნის ნაკ ლე ბად ოპ ტი მის ტურ შე ხე დუ
ლე ბებ ზე სა უბ რობს. თა ვად თქვენ რას ფიქ რობთ დე მოკ რა ტი ის 
შე სა ხებ?

– დე მოკ რა ტია ბერ ძ ნე ბის ყვე ლა ზე დი დი სა ჩუ ქა რია კა ცობ
რი ო ბის ის ტო რი ა ში. დე მოკ რა ტი ას ვერ სად წა უხ ვალ და არ სად 
არ უნ და წა უხ ვი დე. პლა ტონის, რო ცა აკ რი ტი კებს დე მოკ რა ტი ას, 
ერ თა დერ თი მი ზა ნი აქვს – მან, რო გორც ათე ნელ მა, მი სი დე
მოკ რა ტი უ ლი ქა ლა ქი გა ხა დოს უფ რო უკე თე სი დე მოკ რა ტი უ ლი 
ქა ლა ქი. პლა ტო ნის ფი ლო სო ფი უ რი სკო ლა არის დე მოკ რა ტი
უ ლი იმ გა გე ბით, რომ ყვე ლას თა ვი სი აზ რის გა მოთ ქ მის თა ვი
სუფ ლე ბა აქვს. პლა ტო ნი არ უარ ყოფს მსჯე ლო ბას, იგი უშ ვებს 
იმას, რომ მი სი ახ ლო მო წა ფე ე ბიც შე საძ ლე ბე ლია და უ პი რის
პირ დ ნენ მას. არის ტო ტე ლე, რო მე ლიც 20 წე ლი იყო პლა ტო ნის 
სკო ლა ში, ამ ბობ და, რომ პლა ტო ნი ჩე მი მე გო ბა რია, მაგ რამ ჭეშ
მა რი ტე ბა უფ რო დი დი მე გო ბა რიო და მჯე რა, მი სი ამ სიტ ყ ვე ბის 
შთა გო ნე ბა იყო პლა ტო ნი, რო მე ლიც ყო ველ თ ვის ერი დე ბო და 
წი ნას წარ მეტ ყ ვე ლურ და მოძ ღ ვ რას და ცოც ხა ლი დი ა ლო გის და
ძა ბუ ლო ბა ში ამ ყო ფებ და თა ვის თავ საც და თა ვის მო წა ფე ებ საც. 

ფი ლო ლო გია, რო გორც ყვე ლა 
მეც ნი ე რე ბა, ეძებს კა ნონ ზო მი ე რე
ბებს მეტ ყ ვე ლე ბის, სხვა დას ხ ვა ჟან
რის ტექ ს ტე ბის, სხვა დას ხ ვა ენის, 
მა თი სტრუქ ტუ რი სა და ურ თი ერ თ
კავ ში რის სფე რო ში. რო გორც ყვე ლა 
მეც ნი ე რე ბას, ფი ლო ლო გი ა საც აქვს 
უსას რუ ლო საკ ვ ლე ვი სივ რ ცე – ასე 
გან მარ ტავს ფი ლო ლო გი ით და ინ
ტე რე სე ბას ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა
ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი, ფი
ლო ლო გი ის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო
რი ლე ვან გი გი ნე იშ ვი ლი. სწო რედ 
ასე თი „უსას რუ ლოა“ მი სი საკ ვ ლე ვი 
სივ რ ცეც. იგი არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა 
მეც ნი ე რე ბის ერ თი დარ გით და ფი
ლო ლო გი ას თან ერ თად ფი ლო სო
ფი ას, თე ო ლო გი ას, ყვე ლა ფერ იმას 
მო ი ცავს, რაც მსჯე ლო ბის თ ვის გან გ
ვაწ ყობს. ინ ტერ ვი უ საც სწო რედ უსას
რუ ლო ბა ზე სა უბ რით ვიწ ყებთ:
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ასე რომ, პლა ტო ნი იყო გა ნუწ ყ ვე ტე ლი დი ა ლო გის მომ ხ რე. ჰე
რაკ ლი ტუ რი ტრა დი ცი აც იგი ვეს იმე ო რებს – მე ნუ მის მენ, მო დი, 
უს მი ნე მსჯე ლო ბას, მივ ყ ვეთ ლო გოსს, ჩვენ თა ნას წო რე ბი ვართ 
ამ მსჯე ლო ბა ში, შე იძ ლე ბა შენ უფ რო ვაჟ კა ცუ რად გაჰ ყ ვე ამ მსჯე
ლო ბას, ვიდ რე მე. არა ვინ ატა რებს პი როვ ნუ ლად ჭეშ მა რი ტე ბას 
(იე სოს თუ არ ჩავ თ ვ ლით), არა მედ მსჯე ლო ბით გვაქვს შან სი 
შე ვე ხოთ მას. რო გორც პეტ რი წი ამ ბობს, დი ა ლო გი, მსჯე ლო ბა 
არის “ჩვენ შო რი სი სიტ ყ ვა”. იგი არც მე მე კუთ ვ ნის, არც შენ, ის 
რა ღაც ობი ექ ტუ რო ბას უკავ შირ დე ბა და ჩვენც ვმო ნა წი ლე ობთ 
მას ში. 

მჯე რა რომ დე მოკ რა ტი ის კულ ტუ რას ვერ სად წა ვუ ვალთ. მე
ო რე მო მენ ტია, რო ცა თა ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე ბა ხდე ბა უპა სუ ხის მ
გებ ლო, რო ცა იგი რე ა ლურ ჭეშ მა რი ტე ბას არ ემ სა ხუ რე ბა. 

აპ რი ო რი მი მაჩ ნია, რომ სა ხელ მ წი ფო მოწ ყო ბა აუ ცი ლებ
ლად უნ და იყოს დე მოკ რა ტი უ ლი. რო ცა ფი ლო სო ფი ის სწავ ლა 
ლუ ვენ ში და ვიწ ყე, მქონ და გან ც და, რომ ფი ლო სო ფო სე ბი ბევრს 
ლაყ ბობ დ ნენ და მხო ლოდ რე ლი გი ა სა და ქრის ტი ა ნო ბა ში იყო 
ყვე ლა ფე რი ცხა დი. ამ დე ნი სხვა დას ხ ვა ერ თ მა ნე თის სა წი ნა აღ
მ დე გო იდეა არ სე ბობს. გა მოჩ ნ და შემ დ გომ, რომ არც თე ო ლო
გი ა შია ყვე ლა ფე რი ცხა დი და იგიც ასე თი ვე გა ნუწ ყ ვე ტე ლი დი ა
ლო გის ნა წი ლია. 

მსჯე ლო ბას და ფი ლო სო ფი ას ვერ სად წა უხ ვალ, გან წი რუ ლი 
ხარ ყვე ლა სივ რ ცე ში მსჯე ლო ბის თ ვის და აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის.

– ევ რო პუ ლი ტრა დი ცი ა ზე სა უბ რის დროს თქვენ ამ ბობთ, 
რომ ეს არის მარ ტო ო ბის ტრა დი ცია, რომ გან მა ნათ ლებ ლურ 
ტრა დი ცი ა ში ადა მი ა ნი ბე დავს მარ ტო ო ბას და ამ მარ ტო ო ბა ში 
სა კუ თა რი პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი აზ რე ბის დაკ რის ტა ლე ბას. უმ თავ
რე სად, ეს არის ნე ბა იმი სა, რომ გქონ დეს სა კუ თა რი ნე ბა. რა 
არის ქარ თუ ლი ტრა დი ცია, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია თუ არა იგი ევ რო
პუ ლის გან?

– ქარ თუ ლი ტრა დი ცია მრა ვა ლი კომ პო ნენ ტის გან შედ გე ბა. 
ყვე ლა ეროვ ნუ ლი ხა სი ა თი უნი კა ლუ რია. ისი ნი ჟეს ტი კუ ლა ცი ის, 
სა უბ რის, ტემ ბ რის, კი ლოს დო ნე ზეც გან ს ხ ვავ დე ბი ან ერ თ მა ნე
თის გან. შე სა ბა მი სად, ისე ხე და ვენ რე ა ლო ბას, რო გორც შე იძ
ლე ბა სხვა არ ხე დავ დეს. „შე მო მე ჭა მას“ სხვა ვერ იტ ყ ვის. სა ქარ
თ ვე ლო ში მრა ვა ლი კულ ტუ რუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო მენ ტი 
მოხ და: მი ვი ღეთ ქრის ტი ა ნო ბა, მრა ვა ლი სა უ კუ ნე ვიბ რ ძო დით 
იდენ ტო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თ ვის, შემ დ გომ გაჩ ნ და სურ ვი ლი რომ 
დავ კავ ში რე ბო დით ევ რო პას. 

ასე თი გამ ძაფ რე ბუ ლი სურ ვი ლი იმის ნი შა ნია და ჩვენ და უ ნებ
ლი ედ იმას ამ ხელს, რომ ჩვენ არ ვართ ევ რო პა და გან ვიც დით, 
რომ მის გან შორს ვართ. ამ სწრაფ ვა ში არის რა ღაც რო მან ტი უ
ლიც.

რუს თა ველს ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და. „ვეფ ხის
ტ ყა ო სა ნი, ზო გად ქარ თუ ლი ეპო სის და ეროვ ნუ ლი ეთნო სის ჩა
მომ ყა ლი ბე ბე ლი ტექ ს ტი გახ და, რუს თა ვე ლის სუ ლის კ ვე თე ბა 
ჯე რაც გას დევს ქარ თ ვე ლებს. ქარ თ ვე ლებ ში არის ის ღრმად ჩა
ბუ დე ბუ ლი მო ტი ვი, რომ რად მინ და თა ვი სუფ ლე ბა, თუ იგი არ შე
ვავ სე რა ღაც დი დი სი კე თით. ილია ჭავ ჭა ვა ძეს თან და თერ გ და
ლე უ ლებ თან ეს სა კით ხი უფ რო ცხა დი გახ და. მათ სწო რედ ასე თი 
ევ რო პე ლო ბა შე მო ი ტა ნეს სა ქარ თ ვე ლო ში, რომ თა ვი სუფ ლე ბაც 
იმის თ ვის მინ და, რომ შევ ქ მ ნა რა ღაც ღი რე ბუ ლი, მი ვაგ ნო ღირ
სე უ ლი ცხოვ რე ბის მო დელს. ეს საკ მა ოდ დი დი სპექ ტ რია და ასე 
მარ ტი ვად ვერ ვიტ ყ ვით. 

რაც დრო გა დის, ჩვენ უფ რო მე ტი და მე ტი ინ დი ვი დუ ა ლიზ
მის კენ მივ დი ვართ, რაც არ არის ცუ დი. ჩემს სტუ დენ ტებს სულ 
ვე უბ ნე ბი, რომ არ და ი ზე პი რონ მა სა ლა და ყვე ლა დი დი ტექ ს ტი, 
რა საც გავ დი ვართ, სა კუ თარ სულ ში გა ა ტა რონ და ცხოვ რე ბი სე
ულ გა მოც დი ლე ბად აქ ცი ონ.

მეცნიერებისინტერნაციონალიზაციის

შესაძლებლობები

შე საძ ლე ბე ლია დარ გე ბის მი ხედ ვით იყოს სხვა ო ბე ბი, მაგ რამ 
ეთ ნო ლო გიაან თ რო პო ლო გი ის მი მარ თუ ლე ბა ზე ნამ დ ვი ლად 
ვერ ვიტ ყ ვი, რომ არ სე ბობს სირ თუ ლე და ბა რი ე რი ინ ტერ ნა ცი ო
ნა ლი ზა ცი ის თ ვის. ერ თა დერ თი სირ თუ ლე, რაც შე იძ ლე ბა იყოს, 
ჩვე ნი პი რა დი და მო კი დე ბუ ლე ბაა, გვინ და თუ არა ვი ყოთ სა ერ
თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო სივ რ ცის ნა წი ლი. ჩვენ ვიკ ვ ლევთ სა ზო
გა დო ე ბას, კულ ტუ რას. ამ მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვე ბი უაღ რე სად 
აქ ტუ ა ლუ რია ყვე ლა ას პექ ტით. ამ თვალ საზ რი სით, ჩვე ნი, ქარ თ
ვე ლი ეთ ნო ლო გე ბის/ან თ რო პო ლო გე ბის სა მეც ნი ე რო ინ ტე რე
სე ბი თან ხ ვედ რა შია მსოფ ლიო სა მეც ნი ე რო წრე ე ბის კვლე ვით 
ინ ტე რე სებ თან – იკ ვ ლი ონ მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბი და ამ პრო
ცე სე ბის გავ ლე ნა ყო ველ დ ღი ურ ყო ფა ზე, ღი რე ბუ ლე ბებ სა და 
მათ შე თავ სე ბა ზე; ეთ ნო კულ ტუ რუ ლი და სო ცი ა ლუ რი კონ ფ ლიქ
ტე ბი, ეკო ლო გი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი, ურ ბა ნუ ლი 
და პოსტსო ცი ა ლის ტუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ე ბი. ამ სა კით ხებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი მა გა ლი თის ანა ლი ზი სა ინ ტე რე სო 
და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ყვე ლა სათ ვის, სწო რედ, ამ მი მარ თუ ლე ბით 
წარ მო ებს კვლე ვე ბი ეთ ნო ლო გია/ან თ რო პო ლო გი ა ში.

ამას თა ნა ვე, ჩვენს კვლე ვით სფე როს წარ მო ად გენს მსგავს 
გე ოგ რა ფი ულ გა რე მო ში მცხოვ რე ბი, ან მსგავ სი ეთ ნოკულ
ტუ რუ ლი ის ტო რი ის მქო ნე ხალ ხე ბის კულ ტუ რის შე და რე ბი თი 
კ ვ ლე ვა, სა ქარ თ ვე ლო საბ ჭო თა სივ რ ცის ნა წი ლი იყო, ეს უკ ვე 
რო გორც ფაქ ტო რი გარ კ ვე უ ლი შე და რე ბის სა შუ ა ლე ბას გვაძ
ლევს იმ ქვეყ ნებ თან, რომ ლე ბიც იგი ვე სივ რ ცის ნა წი ლი იყ ვ ნენ. 
გვაქვს სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე ბი, რო მელ თა უმე ტე სო ბა ში ჩვე
ნი დოქ ტო რან ტე ბი და მა გის ტ რან ტე ბიც არი ან ჩარ თუ ლი. დღეს 
ჩვე ნი ახა ლი თა ო ბის თ ვის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მა 
ნაკ ლებ დგას. ისი ნი ფლო ბენ ენებს, აქვთ გაც ვ ლით პროგ რა მებ
ში მო ნა წი ლე ო ბის და თსუში ვე უც ხო ე ლი პრო ფე სო რე ბის ლექ
ცი ე ბის მოს მე ნის შე საძ ლებ ლო ბა.

ქე თე ვან ხუ ციშ ვი ლი:
„სა ინ ტე რე სო სწო რედ

ტრან ს ფორ მა ცი ის
პრო ცე სია – თუ რა

გავ ლე ნას ახ დენს იგი
ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის

აღ ქ მებ ზე, ღი რე ბუ ლე ბებ ზე
და სო ცი ა ლურ
სტრუქ ტუ რა ზე“

გი ფიქ რი ათ ოდეს მე, რა ზე გავ ლე ნას ახ დენს სიზ მა რი ჩვენს 
ყო ფა ზე, ჩვენს ქცე ვა ზე? რო გორ შეც ვა ლა სუ პერ მარ კე ტე ბის 
გა მო ჩე ნამ ბაზ რის კულ ტუ რა და ჩვე უ ლებ რი ვი ყო ფი თი ურ თი
ერ თო ბე ბი მო ქა ლა ქე ებს შო რის? რო გორ აი სა ხა გერ მა ნე ლი 
მიგ რან ტე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში ცხოვ რე ბა მას პინ ძ ლებ ზე? რა ზე
გავ ლე ნას ახ დენს მიგ რან ტ თა ტალ ღე ბი ტრა დი ცი ულ კულ ტუ
რებ ზე? რო გორ ხდე ბა რე ლი გი უ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის შე თავ სე ბა 
სხვა ტი პის ღი რე ბუ ლე ბებ თან? ეს თე მე ბი მხო ლოდ ნა წი ლია იმ 
ინ ტე რე სე ბი სა, რო მელ ზეც  ის ტო რი ის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, 
ეთ ნო ლო გი, პრო ფე სო რი ქე თე ვან ხუ ციშ ვი ლი მუ შა ობს. დღეს ის 
უნი ვერ სი ტე ტის ახ ლად და ფუძ ნე ბუ ლი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სა დი
სერ ტა ციო საბ ჭოს ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლია. ინ ტერ ვი უს და საწ ყის ში იგი 
პი რად გა მოც დი ლე ბას გვი ზი ა რებს იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გორ 
უნ და გა ხა დო კვლე ვე ბი სა ინ ტე რე სო სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე
რო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის.

რელიგიისკვლევები

ეს ის სფე როა, რომ ლი თაც ჯერ კი დევ, 
სტუ დენ ტო ბის პე რი ოდ ში და ვინ ტე რეს დი. 
რე ლი გი ის კვლე ვის, რე ლი გი უ რი ღი რე
ბუ ლე ბე ბის სხვა ტი პის ღი რე ბუ ლე ბებ თან 
მი მარ თე ბის, რე ლი გი უ რო ბის გა მოვ ლი
ნე ბე ბის, ჯგუ ფის ში და და გა რე კონ ფ ლიქ
ტე ბის, სე კუ ლა რიზ მის სა კით ხე ბია ჩე მი ინ
ტე რე სის სფე რო. რამ დე ნი მე დას რუ ლე ბუ
ლი და მიმ დი ნა რე პრო ექ ტის ავ ტო რი და 
თა ნა მო ნა წი ლე გახ ლა ვართ. კვლე ვის 
ერ თი მი მარ თუ ლე ბაა რე ლი გი ი სა და სე
კუ ლა რიზ მის მი მარ თე ბა, მა თი კვლე ვი სა 
და სწავ ლე ბის პრობ ლე მე ბი. ამ თე მა ტი
კის ფარ გ ლებ ში შე იძ ლე ბა იქ ნას გან ხი
ლუ ლი სა კი თხი იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ 
უნ და ვას წავ ლოთ რე ლი გია სკო ლა სა და 
უნი ვერ სი ტეტ ში. ამ სა კით ხ ზე მსჯე ლო
ბა დი დი ხა ნია დგას დღის წეს რიგ ში, არ
სე ბობს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბი და 
სტრა ტე გი ე ბი. 

ჩვე ნი ქვეყ ნის ერთერ თი მთა ვა რი მა
ხა სი ა თე ბე ლია ის, რომ იგი არას დ როს 
ყო ფი ლა მო ნო ეთ ნი კუ რი და მო ნო კულ
ტუ რუ ლი. ამ კონ კ რე ტულ გე ო პო ლი ტი
კურ გა რე მო ში სა ქარ თ ვე ლოს ლი დე რის 
(კულ ტუ რუ ლი, ეკო ნო მი კუ რი, რიგ პე რი
ო დებ ში კი პო ლი ტი კუ რიც) ფუნ ქ ცია ეკის
რა, რა მაც ქარ თუ ლი კულ ტუ რა საკ მა ოდ 
მოქ ნი ლი გა ხა და გა რე ფაქ ტო რე ბის ზე
გავ ლე ნი სად მი, მა თი კულ ტუ რულ ფილ
ტ რ ში გა ტა რე ბი სა და ინ კორ პო რა ცი ი სად
მი. სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე ჰე ტე რო გე ნულ 
სა ზო გა დო ე ბა ში ჩა მო ყა ლიბ და თა ნაც
ხოვ რე ბის გარ კ ვე უ ლი სის ტე მა, რა საც 
ეთ ნო ლო გი ა ში ვუ წო დებთ „მშვი დო ბი ა ნი 
თა ნაც ხოვ რე ბის სის ტე მებს“. რაც არ უნ
და სა ო ცა რი იყოს, რე ლი გი აც ჩა ერ თო 
ამ სის ტე მა ში. მი თუ მე ტეს, რომ სა ქარ თ ვე
ლოს გარ შე მო და მის ფარ გ ლებ ში ცხოვ
რობ დ ნენ სხვა დას ხ ვა აღ მ სა რებ ლო ბის 
მა ტა რე ბე ლი ჯგუ ფე ბი. 

სა ინ ტე რე სოა ამ მხრივ მიმ დი ნა რე 
კვლე ვა, რო მე ლიც ეხე ბა ქრის ტი ა ნულ
მუს ლი მურ ურ თი ერ თო ბებს, სა თა უ რით 
„გა ზი ა რე ბუ ლი სა ლო ცა ვე ბი“. შუა სა უ კუ
ნე ე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ეს ჩვე უ ლებ რი ვი 
მოვ ლე ნა იყო გან სა კუთ რე ბით იმ ტე რი
ტო რი ებ სა და სა საზ ღ ვ რო ზო ლებ ზე, სა
დაც შე რე უ ლი მო სახ ლე ო ბა, სხვა დას ხ ვა 
ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბი ცხოვ რობ დ ნენ ან ურ
თი ერ თობ დ ნენ. ეს ცოდ ნა დღემ დეა ცოც
ხალ მახ სოვ რო ბა ში შე მორ ჩე ნი ლი და 
გა ზი ა რე ბუ ლი სა ლო ცა ვე ბის პრაქ ტი კაც 
ხორ ცი ელ დე ბა, რიგ შემ თ ხ ვე ვებ ში.

მა გა ლი თად, ქვე მო ქარ თ ლ ში, რამ
დე ნი მე ად გი ლას, სა დაც ერ თად ცხოვ
რო ბენ ქარ თ ვე ლი მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი, 
ქარ თ ვე ლი და აზერ ბა ი ჯა ნე ლი მუ სულ
მა ნე ბი, სო მე ხი სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ის 
მრევ ლი. მა თი ხან გ რ ძ ლი ვი თა ნაც ხოვ
რე ბის შე დე გია ყო ველ დ ღი უ რი პრაქ ტი
კის სინ კ რე ტი ზა ცია და ჰიბ რი დი ცა ზია. 
მო ვიყ ვან ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მა გა ლითს, სა დაც არის ასე თი სოფ ლე
ბი  ხა ტი სო ფე ლი და ვა ნა თი. მათ ერ თი 
გზა ჰყოფთ. ხა ტი სო ფელ ში ქარ თ ვე ლე ბი 
ცხოვ რო ბენ, მათ შო რის აჭა რე ლი ეკო

მიგ რან ტე ბი, ვა ნა თი კი აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი სო ფე ლია. ამ ორ სო ფელს სა ერ თო სა ლო
ცა ვი ჰქონ და XVIIXVIII სა უ კუ ნის ეკ ლე სია, რო მე ლიც დღე საც დგას. ეს არის პა ტა რა, 
ერ თ ნა ვი ა ნი ეკ ლე სია. დღემ დე, 22 ნო ემ ბერს, გი ორ გო ბის წი ნა დღეს, აზერ ბა ი ჯა ნე ლი 
მუ სულ მა ნე ბი მი დი ან სა ლო ცა ვად და შემ დ გომ 23ში უკ ვე ქარ თ ვე ლი მარ თ ლ მა დი დებ
ლე ბი. ისი ნი კლა ვენ საკ ლავს და ეპა ტი ჟე ბი ან ერ თ მა ნეთს, არის და მოყ ვ რე ბის პრაქ ტი
კაც. კავ კა სია და სა ქარ თ ვე ლო ცნო ბი ლია იმით, რომ რე ლი გი ურ ნი ა დაგ ზე არას დ როს 
ყო ფი ლა და პი რის პი რე ბა, თუ არ ჩავ თ ვ ლით ცალ კე ულ, ყო ფით გა მოვ ლი ნე ბებს. მუ შა
ობ და მშვი დო ბი ა ნი თა ნაც ხოვ რე ბის ტრა დი ცი უ ლი სის ტე მა, რი სი რღვე ვაც და იწ ყო ჯერ 
რუ სე თის იმ პე რი ამ და მე რე მო შა ლა საბ ჭო თა კავ შირ მა. 

დას ტურ დე ბა, რომ ახალ გაზ რ დე ბის გა ზი ა რე ბულ რე ლი გი ურ პრაქ ტი კა ში ჩარ თ ვა 
და მო ნა წი ლე ო ბა თან და თან იკ ლებს. ეს არ არის იმის ბრა ლი, რომ ტო ლე რან ტო ბა 
შემ ცირ და ან ერ თ მა ნეთს პა ტივს არ სცე მენ, ეს არის სხვა პრო ცე სე ბის შე დე გი, რო მე
ლიც ზო გა დად რე ლი გი ე ბის, რე ლი გი უ რი სის ტე მე ბის, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ნორ მა ტი ვი ზა
ცი ას უკავ შირ დე ბა და გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თი საა.

ღიადისკუსიისდეფიციტი,

ფუნდამენტალიზაციისსაფრთხე

საბ ჭო თა პე რი ოდ მა დი დი და ღი და ას ვა ჩვენს სა ზო გა დო ე ბას და მეც ნი ე რე ბას. სა
ზო გა დო ე ბა ში მოხ და ხედ ვე ბის ფუნ და მენ ტა ლი ზა ცია. 

სა ქარ თ ვე ლო სე კუ ლა რუ ლი ქვე ყა ნაა, არა და რე ლი გი უ რი და სა ე რო ხში რად არ 
არის გა მიჯ ნუ ლი. ვაწ ყ დე ბით კა ნონ დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებ საც, რომ ლებ ზეც თვალს ვხუ
ჭავთ სწო რედ ე.წ. ტრა დი ცი ე ბის გა მო. თუმ ცა, ძი რი თა დი პრობ ლე მა ეს მა ინც არ არის, 
თა ნა მედ რო ვე ო ბა ში პრობ ლე მა არის ხედ ვა და ღი რე ბუ ლე ბე ბი. ჩვენ ხში რად ვაწ ყ დე
ბით გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რის სრულ მი უ ღებ ლო ბას. მწყინს ამას რომ ვამ ბობ, თუმ ცა ეს რე
ა ლო ბაა.

დი ახ, სწავ ლე ბის ფუნ და მენ ტა ლი ზა ცი ის საფ რ თ ხეც არის. მთა ვა რი მი ზე ზი სა ზო გა დო
ე ბის გა ნათ ლე ბის და ბა ლი დო ნე მგო ნია. მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის სა ღად გან ს ჯა ნაკ ლე ბად 
ხდე ბა და დის კუ სია ძი რი თა დად გა და დის ემო ცი ურ დო ნე ზე. მსჯე ლო ბის ემო ცი ურ სივ რ
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ცე ში გა დამ ყ ვა ნი, პირ ველ რიგ ში, არის მას წავ ლე ბე ლი. პრობ ლე
მაა სტე რე ო ტი პუ ლი ხედ ვე ბიც. სტე რე ო ტი პე ბის გარ და პრობ ლე მაა 
ისიც, რომ სა მეც ნი ე რო ტერ მი ნე ბი ყო ფი თი მნიშ ვ ნე ლო ბე ბით გა მო
ყე ნე ბა. მა გა ლი თად, სიტ ყ ვა „სექ ტას“ უარ ყო ფი თი კო ნო ტა ცია აქვს, 
ბნე ლეთ თან აკავ ში რე ბენ, რო დე საც ამ სიტ ყ ვის სა მეც ნი ე რო დატ
ვირ თ ვა სრუ ლი ად ნე იტ რა ლუ რია და კონ კ რე ტუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე
ბის მქო ნე ერ თო ბას ნიშ ნავს. მინ და გით ხ რათ, რომ აღ ქ მის თვალ
საზ რი სით, ხში რად უფ რო მარ ტი ვია ურ თი ერ თო ბა მოს წავ ლე ებ
თან, ვიდ რე მას წავ ლებ ლებ თან. ბავ შ ვი ღი აა და არ აქვს დაშ ტამ
პუ ლი აზ როვ ნე ბა, ნე იტ რა ლუ რად შე უძ ლია მსჯე ლო ბა სხვა დას ხ ვა 
სა კით ხ ზე. ჩვენ, ვა ტა რებთ ლექ ცი ებს სკო ლის მოს წავ ლე ებ თა ნაც. 
მქონ და ასე ვე ლექ ცი ე ბი ჩვენს სტუ დენ ტებ თან, რომ ლე ბიც „1+4“ 
პროგ რა მით სწავ ლო ბენ. ვფიქ რობ, რომ მათ თან ისეთ სა კით ხებ
ზე სა უ ბა რი, რო გო რი ცაა მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, ტო ლე რან ტო ბა, ეთ
ნოკულ ტუ რუ ლი სხვა ო ბე ბი, აქ ტუ ა ლუ რი და სა ინ ტე რე სოა. იმე დი 
მაქვს, მიმ დი ნა რე სას წავ ლო წელს და ვა მა ტებთ ჩვენს კუ რი კუ ლუმს 
კი დევ ერთ ახალ სა განს  „მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და ტო ლე რან ტო
ბა“. ეს სა ბა კა ლავ რო დო ნის სა გა ნია არა მხო ლოდ ჩვე ნი მი მარ
თუ ლე ბის, არა მედ ყვე ლა სხვა მი მარ თუ ლე ბის სტუ დენ ტე ბის თ ვის. 
სტუ დენ ტე ბი სა ვა რა უ დოდ გა ზაფ ხუ ლი დან შეძ ლე ბენ ამ საგ ნის არ
ჩე ვას და, იმე დი გვაქვს, ინ ტე რე სი იქ ნე ბა მა თი მხრი დან.

სიზმარიქართულყოფაში

ეს იყო ჩე მი სა კან დი და ტო კვლე ვის თე მა. მა შინ, საკ მა ოდ 
რთუ ლი აღ მოჩ ნ და ჩე მი უფ რო სი კო ლე გე ბის თ ვის გა ე ზი ა რე ბი
ნათ ჩე მი ინ ტე რე სი. ამ სა კით ხის კვლე ვა მარ ტო ჩე მი იდეა არ 
ყო ფი ლა, მა შინ არა ფორ მა ლუ რად ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბას მი წევ
და პრო ფე სო რი თა მარ დრა გა ძე, ქარ თუ ლი წარ მო მავ ლო ბის, 
ბრი ტა ნე ლი ან თ რო პო ლო გი. მი სი რჩე ვით და ვინ ტე რეს დი სა
კით ხით. ჩე მი კვლე ვის ას პექ ტი იყო გა მე ა ნა ლი ზე ბი ნა სიზ მ რის 
(წარ მო სახ ვი თის) გავ ლე ნა სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის კონ
ს ტ რუქ ცი ა ზე. ნე ბის მი ერ შემ თ ხ ვე ვა ში, სიზ მა რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ტრა დი ცი ულ სა ზო გა დო ე ბებ ში, რად გან მი სი მეშ ვე ო ბით ადა მი ა
ნე ბი ურ თი ერ თო ბებს აგე ბენ ერ თ მა ნეთ თან. 

ასეთ სა ზო გა დო ე ბებ ში სიზ მა რი, აღიქ მე ბა რო გორც სა შუ
ა ლე ბა, რო მე ლიც აკავ ში რებს ადა მი ა ნებს წარ სულ თან, მო მა
ვალ თან და თა ვი ანთ გა რე მო ში, აწ მ ყო ში სხვა ადა მი ა ნებ თან. 
ჩე მი ინ ტე რე სი იყო გა მერ კ ვია, რო გორ გა მო ყე ნე ბა ეს წარ მო სახ
ვი თი ფე ნო მე ნი ურ თი ერ თო ბე ბის აგე ბა ში და რა ტომ არის ზოგ
ჯერ ეს ფე ნო მე ნი უფ რო მა ღა ლი ხა რის ხის არ გუ მენ ტი, ვიდ რე 
სხვა უფ რო მა ტე რი ა ლუ რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი. ეთ ნო ლო გის თ ვის 
ისაა სა ინ ტე რე სო თუ რო გორ იქ ცე ვა ადა მი ა ნი. მა გა ლი თად, ნა
ხა სიზ მა რი, წა ვი და სა ლო ცავ ში შე ას რუ ლა რი ტუ ა ლი  ანუ მო
იქ ცა ჯგუ ფის მი ერ გა ზი ა რე ბუ ლი ქცე ვის მო დე ლის შე სა ბა მი სად. 
კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სიზ მ რის სა ფუძ ველ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ქმე დე ბე ბი ყო ველ თ ვის სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბის გამ ყა რე ბას ემ
სა ხუ რე ბა, ჯგუფს კრავს. სიზ მ რის ნახ ვის სხვა დას ხ ვა ნა ი რი ახ ს ნე
ბი არ სე ბობს ხალ ხ ში. სიზ მ რის ნახ ვის შემ დეგ მო უ ნა ხუ ლე ბი ათ 
ადა მი ა ნე ბი, ან რა ი მე, რაც და გეგ მი ლი ჰქო ნი ათ, არ გა უ კე თე ბი
ათ, მა გა ლი თად არ და უწ ყი ათ სახ ლის შე ნე ბა და ა.შ. არ სე ბობს 
“ცუ დი სიზ მ რის” “გა უქ მე ბის” სხვა დას ვა ნა ი რი პრაქ ტი კაც. სიზ მ რის 
ნახ ვის ეტა პი დან იწ ყე ბა გარ კ ვე უ ლი სქე მის ამოქ მე დე ბა, რაც 
შე იძ ლე ბა გა და მუ შა ვე ბის სი ტუ ა ცი ად გან ვი ხი ლოთ. ამ დროს 
ხდე ბა სიზ მ რის პრე ზენ ტა ტი უ ლი ხატსიმ ბო ლო ე ბის ნახ ვა, აღ ქ
მადა მახ სოვ რე ბა, გაღ ვი ძე ბის ეტა პი დან კი მა თი ახ ს ნაინ ტერ პ
რე ტი რე ბა, რაც, თა ვის მხრივ, სა ფუძ ველს უმ ზა დებს გარ კ ვე ულ 
მოქ მე დე ბებს, რო ლე ბიც შე საძ ლე ბე ლია ჩვე ულ, ყო ველ დ ღი ურ 
რე ქა ცი ა ში გა მოვ ლინ დეს (მაგ. სიზ მარ ში გარ დაც ვ ლი ლი ახ
ლობ ლის ნახ ვის შემ დეგ სან თ ლის დან თე ბა, სა კურ თ ხის მომ ზა
დე ბა, სა საფ ლა ო ზე გას ვ ლა, სიზ მ რის მო ყო ლა და ა.შ.) ან რიგ 
შემ თ ხ ვე ვა ში რი ტუ ა ლის სა ხი თაც ჩა მო ყა ლიბ დ ნენ. ამ დე ნად, 
ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო იყო გა მერ კ ვია რო გორ იღებს ადა მი ა ნი 
სიზ მარს, რო გორც ქცე ვის არ გუ მენტს. 

ამ შემ თ ხ ვე ვა ში არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა სიზ მ რის ნახ ვის უტ ყუ ა რო
ბასი ნამ დ ვი ლეს, და საშ ვე ბია, რომ ამ მოვ ლე ნის მოხ მო ბით შეგ ნე ბუ
ლად თუ უნებ ლი ეთ, სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის ინ ტე რე სე ბი დგე ბო დეს წი ნა 
პლან ზე (მა გა ლი თად, ერ თ მა ნე თის მი მართ მტრუ ლად გან წ ყო ბი ლი 
ოჯა ხე ბის, გვა რე ბის და ახ ლო ე ბა და ა.შ.). არ სე ბი თი აქ ისაა, რომ სიზ

მ რის, რო გორც ვერ ტი კა ლურ და ჰო რი ზონ ტა ლურ ჭრილ ში კავ ში რის 
დამ ყა რე ბის სა შუ ა ლე ბის გა აზ რე ბა ში არ შე აქვთ ეჭ ვი. მა გა ლი თად 
ხევ სუ რეთ ში არ სე ბობს “სუ ლის სა ხე ლის” დარ ქ მე ვის ჩვე უ ლე ბა, რო ცა 
ახალ და ბა დე ბუ ლი ბავშვს არ ქ მევ დ ნენ გარ დაც ვ ლი ლის სა ხელს და 
ეს სა ხე ლი შე ირ ჩე ო და სიზ მ რის მი ხედ ვით. საქ მე ამით არ თავ დე ბო
და, მთა ვა რი ჯგუ ფის ში და ურ თი ერ თო ბე ბი გახ ლ დათ. გარ დაც ვ ლი
ლის ოჯა ხის წევ რებს გარ კ ვე უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ეკის რე ბო დათ ამ 
ახალ და ბა დე ბუ ლის მი მართ. რაც თა ვის თა ვად ცხა დია ამ ყა რებ და ში
და კავ ში რებს. ბევ რი მსგავ სი მა გა ლი ტის მოხ მო ბა შე იძ ლე ბა

ბაზრისკულტურა

ეს ის სა კით ხია, რაც სა ზო გა დო ე ბას, მეც ნი ე რე ბას აინ ტე რე სებს 
და თან გარ კ ვე უ ლი სკეპ ტი ციზ მი არ სე ბობს. აქვთ კით ხ ვე ბი, რა 
არის ამ სა კით ხ ში ისე თი, რომ ეთ ნო ლოგს/ან თ რო პო ლოგს შე იძ
ლე ბა აინ ტე რე სებ დეს? არა და ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი არის 
ის სფე რო, რო მელ ზეც ყო ფა დგას. სა ინ ტე რე სოა ის, თუ რო გორ 
ხდე ბა ამ ურ თი ერ თო ბე ბის რე გუ ლი რე ბა. არ სე ბობს გან ს ხ ვა ვე ბე
ბი ქა ლა ქებ სა და რე გი ო ნებს შო რის. ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბა უფ რო 
მრა ვალ რიც ხოვა ნი და ჭრე ლია, ეთ ნი კუ რად, კულ ტუ რუ ლად და 
სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბი სხვა ნა ი რად ლაგ დე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო აღ მო სავ ლე თის და და სავ ლე თის, ჩრდი ლო ე
თი სა და სამ ხ რე თის ღერ ძე ბის გა დაკ ვე თა ზე მდე ბა რე ობს და, ამი
ტომ, იგი, გან სა კუთ რე ბით კი მი სი დედა ქა ლა ქი თბი ლი სი ყო ველ თ
ვის იყო სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რე ბის შეხ ვედ რის ტე რი ტო რია. რა არის 
ბაზ რის მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი? კონ ტაქ ტი, ვაჭ რო ბა, კო მუ ნი კა
ცია. რო გო რია ურ თი ერ თო ბე ბის ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ
რი ნა წი ლი? ეს ყვე ლა ფე რი თა ნა მედ რო ვე ყო ფამ შეც ვა ლა. ჩე მი 
მი ზა ნი იყო დავ კ ვირ ვე ბო დი ამ პრო ცე სებს, რო გორ ახ დენს ბაზ რე
ბი გავ ლე ნას ღი რე ბუ ლე ბებ სა და კულ ტუ რა ზე ქა ლა ქის სივ რ ცე ში. 
დღეს, ტრა დი ცი უ ლი ე.წ. “აღ მო სავ ლუ რი ტი პის” ბაზ რე ბი თით ქ მის 
აღარ არ სე ბობს თბი ლის ში, რო გორც ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის თვალ
საზ რი სით, ისე ურ თი ერ თო ბე ბის მხრივ. იგი მო დერ ნი ზა ცია, ევ რო
პე ი ზა ცი ის ლო ზუნ გით სუ პერ მარ კე ტე ბმა ჩა ან ც ვ ლა. ბუ ნებ რი ვია, 
შე იც ვა ლა სო ცი ა ლუ რი ინ ტე რაქ ცი ის ფორ მა. ძვე ლი ბაზ რე ბი იყო 
საკ მა ოდ მო სა ხერ ხე ბე ლი, იმ თვალ საზ რი სით, რომ თით ქ მის ყვე
ლა უბანს ჰქონ და, არ სე ბობ და სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბი, რომ ლე ბიც 
ნდო ბის ხა რისხს ამაღ ლებ და მყიდ ველ სა და გამ ყიდ ველს შო რის. 
თქვენ რომ ჰკით ხოთ თქვენს ბე ბიაპა პებს, გეტ ყ ვი ან, რომ მუდ მი
ვად მი დი ოდ ნენ პრო დუქ ცი ის სა ყიდ ლად ერ თი და იგი ვე ადა მი ა
ნებ თან. ეს ურ თი ერ თო ბე ბი სო ცი ა ლურ მი მარ თე ბებს აჩენ და და 
ზრდი და ნდო ბის ხა რისხს. დღე ი სათ ვის ვი თა რე ბა შეც ვ ლი ლია და 
ამ ურ თი ერ თო ბე ბის ფორ მებს გა ნა პი რო ბებს ასა კობ რი ვი, სო ცი ა
ლუ რი და სხვ. ჯგუ ფე ბის წევ რო ბა.

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კამ ყო ფი თი ქცე ვე ბის ახა ლი მო დე ლი მო
ით ხო ვა, თუმ ცა, გა დაწ ყო ბის პრო ცე სი ჯერ არ დას რუ ლე ბუ ლა. 
სა ინ ტე რე სო სწო რედ, ტრან ს ფორ მა ცი ის ეს პრო ცე სია, ის, თუ რა 
გავ ლე ნას ახ დენს იგი ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის აღ ქ მებ ზე, ღი
რე ბუ ლე ბებ ზე და სო ცი ა ლურ სტრუქ ტუ რა ზე. 

საუნივერსიტეტოსაბჭო

სა უ ნი ვერ სი ტე ტო საბ ჭოს მი ზა ნი სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბის 
გან ვი თა რე ბის და ხა რის ხის ზრდის ხელ შეწ ყო ბაა. თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი და არ სე ბის დღი დან წამ ყ ვა ნი სას
წავ ლოსა მეც ნი ე რო კე რა იყო არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლო ში. 
აქ მოღ ვა წე ობ დ ნენ მსო ფი ლო მნიშ ვ ნე ლო ბის მეც ნი ე რე ბი და 
ზრდიდ ნენ ახალ თა ო ბას. ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტი ქმნი და მა ღალ
მეც ნი ე რულ პრო დუქ ცი ას. ჩვენ გვინ და ამ ტრა დი ცი ე ბის გაგ რ
ძე ლე ბა და სტან დარ ტე ბის კი დევ უფ რო ამაღ ლე ბა და ღრმად 
მწამს, რომ ეს ასეც იქ ნე ბა. ჩვე ნი მი ზა ნია, რომ დი სერ ტა ცი ე ბის 
ხა რის ხი იყოს მა ღა ლი და აკ მა ყო ფი ლებ დეს სა ერ თა შო რი სო 
სა მეც ნი ე რო სტან დარ ტებს, რაც ჩვენ ნა ი რი ქვეყ ნის თ ვის და უნი
ვერ სი ტე ტის თ ვის სა სი ცოც ხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და აუ ცი ლე ბე
ლია. თუ არ ვიქ ნე ბით კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნე ბი, დავ კარ გავთ თან
და თან ჩვენს ფუნ ქ ცი ას.

1992 წე ლია. სა ქარ თ ვე ლომ სულ ერ თი წე ლია და ტო ვა საბ
ჭო თა კავ ში რის რი გე ბი და და მო უ კი დებ ლო ბა აღად გი ნა. ქვე ყა
ნამ უკ ვე ნა ხა სა მო ქა ლა ქო ომი, ჰი პე რინ ფ ლა ცია, ერთ წელ ში 
პრო დუქ ტი 746%ით გაძ ვირ და, ელექ ტ რო ე ნერ გი ი სა და ბუ ნებ
რი ვი აი რის სა ფა სუ რის გა დახ და უკ ვე ვე ღარ ხდე ბა და ქვე ყა ნა ში 
ენერ გე ტი კუ რი კრი ზი სი იწ ყე ბა  12 სა ა თი ა ნი დე ნით, ბუ ნებ რი ვი 
აი რის სრუ ლად გა თიშ ვით, ნავ თ ქუ რე ბით, შე შის ღუმ ლე ბით მა
ღალ სარ თუ ლი ან შე ნო ბებ ში.

ქარ თ ვე ლი ფი ზი კო სე ბი, რომ ლე ბიც უკ ვე წლე ბია დუბ ნას 
კვლე ვით ცენ ტ რ ში მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის სა კით ხებ ზე, 
რო გორც საბ ჭო თა კავ ში რის მეც ნი ე რე ბი, მუ შა ობ დ ნენ, ახ ლა 
უკ ვე ახა ლი სა ხელ მ წი ფოს, სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო მად გენ ლე ბი 
არი ან.  

და სავ ლე თი დაშ ლი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ნან გ რე ვებ ში 
ეძებს მის თ ვის სა ინ ტე რე სო ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ რე სურ სებს. 1992 
წელს ჟე ნე ვის ბირ თ ვუ ლი კვლე ვე ბის ცენ ტ რი (CERN) პირ ვე ლად 
გა მო ყოფს ფულს ქარ თუ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის თ ვის. ქარ თ ვე ლი მეც
ნი ე რე ბი ვა ტო ქარ თ ვე ლიშ ვი ლი და ჟე ნია ჩი ქო ვა ნი ორი თვის 
გან მავ ლო ბა ში იმ ყო ფე ბი ან ცენ ტ რ ში და ამ ტ კი ცე ბენ, რომ მათ 
შე უძ ლი ათ სხვა უნი ვერ სი ტე ტე ბის მეც ნი ე რებ ზე არა ნაკ ლე ბად, 
თუ უკეთ არა, მუ შა ო ბა.  ამ ეტაპ ზე სა უ ბა რი მი დის ქარ თ ველ მეც
ნი ერ თა ჩარ თ ვა ზე CMS ექ ს პე რი მენ ტ ში. ამა ვე წლებ ში ფორ მ დე
ბა ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და ჯერ დუბ
ნას, შემ დეგ კი CERNის ად მი ნის ტ რა ცი ებს შო რის.

ამ დროს  (რო მელ წელს?) CERNში უპ რე ცე დენ ტო მას შ ტა ბის 
ATLAS ექ ს პე რი მენ ტი იწ ყე ბა. 

1996 წელს, რო ცა სა ქარ თ ვე ლო ში უკ ვე აღარც ელექ ტ რო ე
ნერ გი აა, კომ პი უ ტე რი და ინ ტერ ნე ტი დი დი იშ ვი ა თო ბაა და მეც
ნი ე რე ბი დან უკ ვე საკ მა ოდ ბევ რი ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნი მი დის, ოთ
ხი ქა ლის გან შემ დ გარ ქარ თ ველ ფი ზი კოს თა ჯგუფს CERNიდან 
საკ ვა ლი ფი კა ციო და ვა ლე ბა აძ ლე ვენ. მსგავ სი და ვა ლე ბას და
მო უ კი დებ ლად იღებს რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს, ისე ბრა ზი ლი ის, 
პორ ტუ გა ლი ი სა და ევ რო პის სხვა ორი ქვეყ ნის ჯგუ ფი. ქარ თ ვე
ლი მეც ნი ე რე ბის ნა მუ შე ვა რი CERNში ყვე ლა ზე დიდ ყუ რად ღე
ბას იმ სა ხუ რებს. ასე იწ ყე ბა ქარ თ ვე ლი ფი ზი კო სე ბის ერთერ თი 
ის ტო რია, რო მელ მაც თსუ მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის ინ ს ტი
ტუ ტის ATLAS ექ ს პე რი მენ ტ ში ჩარ თ ვას და CERNთან დღე ვან
დელ თა ნამ შ რომ ლო ბას და უ დო სა ფუძ ვე ლი. 

სწო რედ ამ ჯგუ ფის მო ნა წი ლე გახ ლ დათ ფი ზი კა მა თე მა ტი
კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი,  თსუ მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის 
ინ ს ტი ტუ ტის მთა ვა რი მეც ნი ერ მკვლე ვა რი თა მარ ჯო ბა ვა. იგი  
ასე იხ სე ნებს ამ პე რი ოდს: 

თა მარ ჯო ბა ვა: „90იან წლებ ში, CERNთან მო ლა პა რა კე ბე
ბის მიმ დი ნა რე ო ბი სას გა დამ წ ყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა უფ რო მე ტად 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ მა ფაქ ტორ მა გა ნა პი რო ბა, ვიდ რე ინ ფ რას ტ
რუქ ტუ რულ მა. 1996 წელს, რო დე საც და ვიწ ყეთ თა ნამ შ რომ ლო
ბა CERNთან,მათ მოგ ვ ცეს საკ ვა ლი ფი კა ციო და ვა ლე ბა. ჩვენ 
მი ერ ამოხ ს ნი ლი ამო ცა ნა იყო მათ თ ვის მი სა ღე ბი და კარ გად 

ქარ თ ველ ფი ზი კოს თა გზა ცერ ნამ დე, იუ ლი ხამ დე,
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ერ თა შო რი სო კო ლა ბო რა ცი ე ბამ დე

დიდი ად რო ნული ამაჩ ქა რე ბელ ი (LHC), CERN, შვეიცარია
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შეს რუ ლე ბუ ლი. ჩვენ არც კი ვი ცო დით მი სი სირ თუ ლის შე სა ხებ, 
იმ დე ნად გა მო უც დე ლე ბი ვი ყა ვით. ატ ლას ექ ს პე რი მენ ტის ხელ
მ ძ ღ ვა ნე ლის, პი ტერ იე ნის მხრი დან იყო სურ ვი ლი, რომ გა ვე ცა
ნით და შეგ ვ ხ ვედ რო და. 

1996 წლის აპ რილ ში,  ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის პა რა
ლე ლუ რად, CERNის დე ლე გა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო ვი და 
ქარ თუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა საც ნო ბად. ზო გა დად,  მი ღე
ბუ ლი პრაქ ტი კაა, რომ რო ცა ექ ს პე დი ცი ა ში იღე ბენ რო მე ლი მე 
ქვეყ ნის ჯგუფს, ოფი ცი ა ლუ რი პრო ცე დუ რე ბის დაც ვის შემ დეგ, 
ჩა დი ან იმ ქვე ყა ნა ში, ამოწ მე ბენ ჯგუ ფის შე საძ ლებ ლო ბებს და 
მათ პო ტენ ცი ალს ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის თვალ საზ რი სით. დე ლე
გა ცი ის წევ რებს შო რის იყო ატ ლას ექ ს პე რი მენ ტის ხელ მ ძ ღ ვა ნე
ლი, პი ტერ იგე ნიც.

უნ და ით ქ ვას, რომ ძა ლი ან მო ე წო ნათ სა ა ვი ა ციო ქარ ხა ნა, 
გან ც ვიფ რე ბუ ლი იყ ვ ნენ ტექ ნო ლო გი ით, ჰქონ დათ ინი ცი ა ტი ვე
ბი, რომ აქ გა ნე თავ სე ბი ნათ და ნად გა რე ბი და ყო ფი ლი ყო გარ
კ ვე უ ლი შეკ ვე თე ბი, თუმ ცა იმ ეტაპ ზე ეს ვერ მო ხერ ხ და და ეს 
შეკ ვე თე ბიც სხვა ქვეყ ნებ ში გან ხორ ცი ელ და. ჩვენ ქვე ყა ნა ში იმ 
დროს რთუ ლი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცია იყო“. 

დღეს სა ქარ თ ვე ლო ჩარ თუ ლია CERNის ATLAS ექ ს პე რი
მენ ტ ში, რო მელშვ 30მდე ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რი მო ნა წი ლე ობს 
სხვა დას ხ ვა ინ ს ტი ტუ ტი დან, ატ ლას ში 40მდე ქვე ყა ნაა გა წევ რი
ა ნე ბუ ლი, 200მდე უნი ვერ სი ტე ტი, ინ ს ტი ტუ ტი და ორ გა ნი ზა ცია, 3 
ათა სამ დე ფი ზი კო სი, ინ ჟი ნე რი და ტექ ნი კო სი, 10001500 ახალ
გაზ რ და მეც ნი ე რი.

CERNთან და სხვა სა მეც ნი ე რო კო ლა ბო რა ცი ებ ში თა ნამ
შ რომ ლო ბა ზე სა სა უბ როდ მი სუ ლებს თსუ მა ღა ლი ენერ გი ე ბის 
ფი ზი კის ინ ს ტი ტუტ ში ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი, ფი ზი კამა თე მა
ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი მი ხე ილ ნი ო რა ძე, 
ფი ზი კამა თე მა ტი კის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რე ბი, მკვლე ვა რე ბი 
თა მარ ჯო ბა ვა, რე ვაზ შა ნი ძე, გი ორ გი მა ჭა რაშ ვი ლი, გე ლა დე
ვი ძე, ჯე მალ ხუ ბუა (ატ ლა სის ჯგუ ფის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლი 1994 2017 
წლამ დე) დაგ ვ ხ ვ დ ნენ და მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის კვლე ვებ
ში ჩვე ნი გარ კ ვე ვა სცა დეს: 

თსუ მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი, 
ფი ზი კამა თე მა ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი 
მი ხე ილ ნი ო რა ძემ ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბის  CERNთან თა ნამ შ
რომ ლო ბა ში ბირ თ ვუ ლი ფი ზი კის კვლე ვის ცენ ტ რის DUBNAს და 
იმ მეც ნი ერ თა როლს გა უს ვა ხა ზი, რომ ლებ მაც შვე ი ცა რი ა ში ჯერ 
კი დევ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 60იან წლებ ში და იწ ყეს მუ შა ო ბა.  

მი ხე ილ ნი ო რა ძე: „დუბ ნამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა 
ჩვე ნი და CERNის სა მო მავ ლო ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ რ მა ვე ბა ში. 
ფაქ ტობ რი ვად, დუბ ნა იყო გზამ კ ვ ლე ვი, რო მელ მაც და არ წ მუ ნა 
CERN, რომ ჩვე ნი ინ ს ტი ტუ ტი გა ა მარ თ ლებ და იმე დებს.  

ად რო ნუ ლი კა ილ კა ლო რი მეტ რი, რო მე ლიც  ერთერ თი 
ქვე და ნად გა რია ამ ექ ს პე რი მენ ტის, დუბ ნა ში შე იქ მ ნა და მის შექ
მ ნა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი ქარ თ ვე ლებ მა შე ი ტა ნეს. ბა ტო ნი 

ჯე მალ ხუ ხუა წა ვი და სა მუ შა ოდ  ამ პრო ექ ტ ზე და გახ და გან ყო ფი
ლე ბის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლი.

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, რომ ერთერ თი ექ ს პე რი მენ ტის  ლი
დე რი  CERNში  60იან წლებ ში გახ ლ დათ გო გი ჩი ქო ვა ნი, შე სა
ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს მი მართ გარ კ ვე უ ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა 
უკ ვე ჰქონ დათ. გო გი ჩი ქო ვა ნის და ნიშ ვ ნა ნამ დ ვი ლად დი დი 
მოვ ლე ნა იყო, ვი ნა ი დან  პირ ვე ლად გახ და ექ ს პე რი მენ ტის ხელ
მ ძ ღ ვა ნე ლი  ცერ ნის არა წევ რი სა ხელ მ წი ფოს წარ მო მად გე ნე
ლი. ვლა დი მერ რო ი ნიშ ვი ლი, რო მე ლიც ასე ვე ცნო ბი ლი იყო იმ 
პე რი ოდ ში, მას თან თა ნამ შ რომ ლობ და და მის მა სა ხე ლიც ერთ
ერ თი გა დამ წ ყ ვე ტი იყო ამ ნდო ბა ში.  

CERNის ექ ს პე რი მე ნებ ში ჩარ თ ვის პა რა ლე ლუ რად,  დუბ ნა
ში უკ ვე მოღ ვა წე ობ და ირაკ ლი მი ნაშ ვი ლი, რო მე ლიც ამ ჟა მად  
ქარ თუ ლი გუნ დის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლია „ატ ლას ექ ს პე რი მენ ტ ში“  და 
დაწ ყე ბუ ლი ჰქონ და საქ მე და ნად გა რე ბის შექ მ ნი სა და პრო ექ ტი
რე ბის დო ნე ზე.

ჩვე ნი ინ ს ტი ტუ ტი ატ ლას შია კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი, თა ვი დან 
CMSSIc ვი ყა ვით ჩარ თუ ლე ბი, თუმ ცა ამ ეტაპ ზე მხო ლოდ ატ
ლას ში. ინ ს ტი ტუ ტი ექ ს პერ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბის სა ფა სურს იხ დის. 
ასო ცი რე ბის წევ რი რომ გამ ხ და რი ყო, უფ რო მეტ თან ხებ თან და 
გა მარ თუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შე ძე ნას თან იქ ნე ბო და წევ რო ბა 
და კავ ში რე ბუ ლი.

თა მარ ჯო ბა ვამ დე ტა ლუ რად გან გ ვი მარ ტა ის სა მუ შაო, რომ
ლის შეს რუ ლე ბაც დღეს ქარ თ ველ მეც ნი ე რებს „ატ ლა სის ექ ს პე
რი მენ ტ ში“ უხ დე ბათ:  

„ჩვე ნი ინ ს ტი ტუ ტის წარ მო მად გენ ლე ბი რამ დე ნი მე მი მარ თუ
ლე ბით არი ან ექ ს პე რი მენ ტ ში ჩარ თუ ლი. ერ თი მი მარ თუ ლე ბა 
არის უკ ვე დაგ რო ვი ლი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და მუ
შა ვე ბა, მო ნა ცე მე ბის შეს წავ ლა და ძი ე ბა ახა ლი ფი ზი კუ რი პრო
ფე სი ე ბი სა. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და რთუ ლი გან სა ხორ ცი ე ლე ბე
ლია, იმი ტომ რომ მო ით ხოვს უზარ მა ზარ შრო მას, დიდ ცოდ ნას 
და გა მოც დი ლე ბას. ჩვენ ვმო ნა წი ლე ობთ ისეთ ამო ცა ნებ ში და 
კვლე ვებ ში, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია უშუ ა ლოდ და ნად გარ
თან, ვმუ შა ობთ იმა ზე, თუ რა შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს და ნად გა რის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მხრივ, რად გან და ნად გა რი მუდ მი ვად მო ით ხოვს 
მო დერ ნი ზა ცი ას, ენერ გი ის ზრდას. 

და ნად გა რი გა უშ ვეს პირ ვე ლად 2010 წელს, ცვლი ლე ბა, მო
დერ ნი ზა ცია, გა ნახ ლე ბა მი დის გა ნუწ ყ ვეტ ლივ. არის ფა ზუ რი 
ცვლი ლე ბე ბიც. და ნა და გარ მა იმუ შა ვა 20102012 წლამ დე იმუ შა
ვა, 2 წე ლი შემ დ გომ გა ა ჩე რეს ყვე ლა და ნად გა რი და მოხ და მა
თი მო დერ ნი ზა ცია, მათ შო რის თა ვად ატ ლა სის.  ხდე ბა ენერ გი ის 
გაზ რ და. უც ბად ვერ ხდე ბა ამ ენერ გი ის გაზ რ და. და გეგ მი ლი იყო, 
რომ 14 ტევ ენერ გი ა ზე მომ ხ და რი ყო პრო ტო ნე ბის შე ჯა ხე ბა. ეს 
ლა ბო რა ტო რი ულ პი რო ბებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი უპ რე ცე დენ
ტო დი დი ენერ გი აა ამაჩ ქა რებ ლებ ზე.  რო ცა ერ თი აჩ ქა რე ბუ ლი 
ნა კა დი პრო ტო ნე ბი სა ეჯა ხე ბა ერ თ მა ნეთს, მა სა თა ცენ ტ რის სის
ტე მა ში ეს იკ რი ბე ბა და გა მო ი ყო ფა უდი დე სი ენერ გია, რო მე ლიც 

რამ დე ნი მე რი გით აღე მა ტე ბა ატო მუ რი აფეთ ქე ბის დროს გა მო
ყო ფილ ენერ გი ას. მაგ რამ ეს ყვე ლა ფე რი ხდე ბა ეტა პობ რი ვად. 
ეს ყვე ლა ფე რი დი ნა მი კა ში მო ით ხოვ და და ნად გა რე ბის მო დერ
ნი ზა ცი ას. შემ დე გი გაშ ვე ბა 2015 წლის ივ ნის ში გან ხორ ცი ელ და, 
ახ ლა მე ო რე ეტა პი 2019 წლის ბო ლომ დე მუ შა ობს.  ამ წუ თას მი
დის მო ნა ცე მე ბის ინ ტენ სი უ რი აკ რეფ ვა, მე რე გა ჩერ დე ბა და შემ
დ გომ არის ორ წ ლი ა ნი შუ ა ლე დი, რო მელ საც ტექ ნი კურ გა ჩე რე
ბას ეძა ხი ან და ამ პრო ცეს ში ხდე ბა და ნად გა რის მო დერ ნი ზა ცია. 
ამ პრო ცეს ში, ყო ველ თ ვის დგე ბა ჩვენს წი ნა შე ახა ლი ამო ცა ნე ბი, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი ამ მო დერ ნი ზა ცი ას თან   რა უნ და გა
ვა კე თოთ, რო გორ უნ და გა ვა კე თოთ, მე რე ამას შე დე გი აქვს თუ 
არა. ამ თვი სე ბე ბის მა ხა სი ა თებ ლის შეს წავ ლა ხდე ბა.

სუფ თა ფი ზი კურ ამო ცა ნებ შიც ვართ ჩა სუ ლი. მა გა ლი თად, 
ჩვე ნი ინ ს ტი ტუ ტის დოქ ტო რან ტი არ ჩილ დურ გ ლიშ ვი ლი, რო
მელ მაც ჩვენ თან შე ას რუ ლა სა მა გის ტ რო ნაშ რო მიც.  5 წე ლი წად
ში გა ა კე თა უზარ მა ზა რი ნახ ტო მი – ის დღეს „ატ ლას ექ ს პე რი მენ
ტის“  კო ლა ბო რა ცი ის სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი წევ რი და თა ნა ავ ტო რი. 
მას უკ ვე 400მდე შრო მა აქვს. ეს ჩვე ნი პი რა დი დამ სა ხუ რე ბა არ 
არის, შრო მე ბი რო ცა გა მო დის, ჩვენ ვართ თა ნა ავ ტო რე ბი. თუმ
ცა, იქ მოხ ვედ რა არის ძა ლი ან რთუ ლი, უნ და გა ი ა რო საკ ვა ლი
ფი კა ციო ამო ცა ნა, რომ მოგ ცენ თა ნა ავ ტო რო ბის უფ ლე ბა.  

რო ცა ამ ბო ბენ, რომ თბი ლის ში არა ფე რი კეთ დე ბა და გარ
ბი ან საზ ღ ვარ გა რეთ, ჩვე ნი ინ ს ტი ტუ ტი და ჯგუ ფი არის იმის ცოც
ხა ლი მა გა ლი თი, რომ ყვე ლა ფე რი შე საძ ლე ბე ლია თბი ლის ში, 
რო ცა ადა მი ა ნი მო ინ დო მებ. ინ ტერ ნე ტით ვმუ შა ობთ ექ ს პე რი
მენ ტ ში. მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მო ნა ცე მე ბის 
ხდე ბა ცერ ნ ში  ცერ ნის გა მოთ ვ ლი თი რე სურ სე ბით, ე.წ. გრი დის 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით. ამის თ ვის გვჭირ დე ბა სწრა ფი ინ ტერ ნე ტი 
და ასე თუ ისე, თა ვი დან ბო ლომ დე ყვე ლა ჯაჭ ვი ამ პი რო ბე ბი სა 
ჩვენ გან ვა ხორ ცი ე ლეთ და არ ჩილ მა ეს გა ნა ხორ ცი ე ლა. 

თე მა ასე თია: სტან დარ ტუ ლი მო დე ლის ერთერ თი შე მად
გე ნე ლი ნა წი ლა კია ტოპ კვარ კ ვი, რო მე ლიც ით ვ ლე ბა მნიშ ვ ნე
ლო ვან ობი ექ ტად თე ო რი ა შიც და ბევ რი პრო ცე სე ბის კვლე ვის 
მი მარ თუ ლე ბი თაც. მოგ ვ ცეს ეს მი მარ თუ ლე ბა  „ტოპ კვარ კის იშ
ვი ა თი დაშ ლე ბი“. მა შინ არ გვეს მო და, რა რთულ საქ მეს ვი ღებ
დით, თუმ ცა დაგ ვა ინ ტე რე სა თე მა ტი კამ. ეს არის ძა ლი ან რთუ ლი 
თე მა, რად გან ტოპ კვარ კის დაშ ლა ბუ ნე ბა ში იშ ვი ა თად ხორ ცი
ელ დე ბა.

ჩვე ნი ჯგუ ფი ტოპ კვარ კის ჯგუ ფის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი 
ვართ 1998 წლი დან და მის იშ ვი ათ დაშ ლას ვე ძებთ. ჯერ ვერ აღ
მო ვა ჩი ნეთ, მაგ რამ კვლე ვა მი დის, დგინ დე ბა მი სი ალ ბა თო ბის 
საზ ღ ვ რე ბი და ამ სა კით ხ ში ჩვენ მა ჯგუფ მა და კერ ძოდ არ ჩილ მა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა. ერთ საქ მეს რამ დე ნი მე უნი
ვერ სი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი აკე თე ბენ და არ ჩილ თან ერ
თად ჩარ თულ ნი არი ან პორ ტუ გა ლი ე ლე ბი და შვე დე ბი. 

ასე ვე ვმო ნა წი ლე ობთ და ნად გარ თან და კავ ში რე ბულ ამო
ცა ნებ ში და აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა ცერ ნ ში ად გილ ზე, სე ან სებ ში 

მო ნა წი ლე ო ბა. რაც გუ ლის ხ მობს იმას, რომ ატ ლა სის სა მარ თა ვი 
ოთა ხი დან მიმ დი ნა რე ობს ექ ს პე რი მენ ტ ზე 24 სთია ნი დაკ ვირ ვე
ბა. ყვე ლა და ნად გა რი დან მო დის ინ ფორ მა ცია და რვა სა ა თი ა ნი 
მო რი გე ო ბი სას  ხდე ბა მი სი კონ ტ რო ლი, მო ნი ტო რინ გი. ეს მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი და სა პა სუ ხის მ გებ ლო საქ მეა, რად გან თუ რა მე და
შავ და, მო რი გე ფი ზი კო სი ვალ დე ბუ ლია რომ მო ახ დი ნოს სას წ
რა ფო რე ა გი რე ბა. ექ ს პერ ტე ბის ჯგუ ფი ებ მე ბა შემ დ გომ ამ პრობ
ლე მის მოგ ვა რე ბა ში. 

მე ო რე ტი პის და ვა ლე ბე ბი უკავ შირ დე ბა უკ ვე ე.წ მე ო რე დო
ნის მო რი გე ო ბას, სა დაც მე ტი კვა ლი ფი კა ცი აა სა ჭი რო. ეს მო რი
გე ო ბა გუ ლის ხ მობს მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა სა და შე
ფა სე ბა, ვა ლი და ცია და ამას თბი ლი სი და ნაც ვა კე თებთ.

მე სა მე ტი პის მო რი გე ო ბა შიც ვმო ნა წი ლე ობთ, ვართ იმ ექ
ს პერ ტ თა ჯგუ ფის მო ნა წი ლე, რო მელ თა გა მო ძა ხე ბაც ხდე ბა 
ხოლ მე შე სა ფა სებ ლად“.

თანამშრომლობაიულიხისცენტრთან

CERN შე საძ ლოა არის ყვე ლა ზე მსხვი ლი, მაგ რამ არ არის 
ერ თა დერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რი, რო მელ თა
ნაც თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, კერ ძოდ მა ღა ლი 
ენერ გი ე ბის ფი ზი კის  ინ ს ტი ტუ ტი თა ნამ შ რომ ლობს. გერ მა ნი ის 
იუ ლი ხის კვლე ვით ცენ ტ რ თან თა ნამ შ რო მო ბა ასე ვე ერთერ თი 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი მი მარ თუ ლე ბაა. ფი ზი კამა თე მა ტი კის მეც ნი
ე რე ბა თა დოქ ტო რი, ინ ს ტი ტუ ტის უფ რო სი მკვლე ვა რი გი ორ გი 
მა ჭა რაშ ვი ლი გვიყ ვე ბა თა ნამ შ რომ ლო ბის თა ო ბა ზე.

გი ორ გი მა ჭა რაშ ვი ლი: იუ ლიხ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა არა 
მარ ტო ჩვე ნი ინ ს ტი ტუ ტის თ ვის, არა მედ ჩვე ნი ქვეყ ნის თ ვი საც 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია. ჩვე ნი ინ ს ტი ტუ ტი სა და ჩვე ნი ჯგუ ფის 
გარ და ამ ექ ს პე რი მენ ტ ში ჩარ თუ ლია სა მი უნი ვერ სი ტე ტი: ტექ ნი
კუ რი, აგ რა რუ ლი და ილი ას უნი ვერ სი ტე ტი. იუ ლი ხი არის ნა ცი
ო ნა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტი და არა სა ერ თა შო რი სო, რო გორც ცერ ნი 
და მას ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის სულ სხვა პი რო ბე ბია. მას ში 1992 
წლი დან მო ნა წი ლე ო ბამ მოგ ვ ცა სა შუ ა ლე ბა, დაგ ვეც ვა 10 სა მა
გის ტ რო ნაშ რო მი, მო ნა წი ლე ო ბის პრო ცეს ში შე ვი ტა ნეთ წვლი
ლი და ნად გა რის შექ მ ნა ში, თბი ლის ში დამ ზად და და ნად გა რის 
გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი, რო მე ლიც წა ვი ღეთ იუ ლიხ ში და იქ ავაწ ყ
ვეთ.

ეს არის ლო კა ლუ რი ექ ს პე რი მენ ტი, სა დაც ჩვე ნი თე მა ტი კით 
შე ვე დით, დუბ ნა ში არ იყო ისე თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რო გო რიც 
იუ ლიხ შია. ეს თე მა ტი კა გან ვა ვი თა რეთ და მი ვე დი იმ კონ დი ცი
ამ დე, რომ .ფაქ ტობ რი ვად, ამ სფე რო ში მარ ტო ქარ თუ ლი ჯგუ ფი 
(1112 კა ცი ა ნი) არის ჩარ თუ ლი.

ეს არის პო ლა რი ზა ცი უ ლი ექ ს პე რი მენ ტი, რო მელ შიც მთა
ვა რია პო ლა რი ზა ცი ის გა ზომ ვა. ქარ თ ვე ლებ მა უზ რუნ ველ ყ ვეს 
პო ლა რი მეტ რის და ნად გა რის ფი ზი კუ რი და მა თე მა ტი კუ რი უზ
რუნ ველ ყო ფა.  1998 წელს ხე ლი მო ვა წე რეთ იუ ლი ხის ცენ ტ რ თან 

თამარ ჯობავა ჯემალ ხუბუამიხეილ ნიორაძე გიორგი მაჭარაშვილი გელა დევიძე რევაზ შანიძე
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ხელ შეკ რუ ლე ბას და ექ პე რი მენ ტი დღე ის მდგო მა რე ო ბით უკ ვე 
აერ თი ა ნებს 78 ინ ს ტი ტუტს, მათ შო რის არის ბირ თ ვუ ლი ფი ზი კის 
კვლე ვე ბის ინ ს ტი ტუ ტი, მა თე მა ტი კის, სი ცოც ხ ლის, პლაზ მის ინ ს
ტი ტუ ტე ბი და ა.შ. 

გერ მა ნუ ლი მხა რის ინი ცი ა ტი ვით ჩვენს მთავ რო ბას თან თა
ნამ შ რომ ლო ბით შე იქ მ ნა სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მა, რო მე ლიც უც
ხო ე თი დან ჩა მო სუ ლი მეც ნი ე რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას უწ ყობს ხელს. 
ამ ადა მი ა ნე ბის თ ვის  შე იქ მ ნა სმარტლა ბი,  და ვით მჭედ ლიშ ვი
ლი ჩა მო ვი და თბი ლის ში.  სმარტლაბ ში  ჩარ თუ ლია, მას თან 
ერ თად, ერ თი ას პი რან ტი და ერ თი  მა გის ტ რან ტი, და კი დევ 2 
ადა მი ა ნი აგ რა რუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი დან. ეს არის 56 კა ცი ა ნი ჯგუ
ფი. და გეგ მი ლია კი დევ ერ თი  მე დი ცი ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სმარტ ლა ბო რა ტო რი ის შექ მ ნა.

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ იუ ლიხ ში მიმ დი ნა რე ექ ს პე რი მენ ტი 
სა ბა ზი სო დო ნე ზე არის ქარ თუ ლი ექ ს პე რი მენ ტი. 

არე უ ლო ბის პე რი ოდ ში ამ ორ მა ექ ს პე რი მენ ტ მა გა და არ ჩი
ნა ინ ს ტი ტუ ტი. მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო და ფი ნან სე ბა გვქონ და 
მათ თან ურ თი ერ თო ბის წყა ლო ბით. ამან მოგ ვ ცა შე საძ ლებ ლო
ბა, რომ იმ პე რი ოდ ში შეგ ვე ნარ ჩუ ნე ბი ნა ბრწყინ ვა ლე ახალ გაზ
რ და მეც ნი ე რე ბი.

თა ვი დან ჩვე ნი ამო ცა ნა იყო სა შუ ა ლო ენერ გი ებ ზე იშ ვი ა თი 
პრო ცე სე ბის გა ზომ ვა. ისე თი ნა წი ლა კე ბის და ბა დე ბის შეს წავ
ლა და ისე თი მე ქა ნიზ მე ბით, რომ ლე ბიც გა ზომ ვა დი არაა და არ 
ჩანს.  საკ მა რი სად დი დი შე დე გე ბი მი ვი ღეთ, და ვა მონ ტა ჟეთ ორი 
დე ტექ ტო რი, გვქონ და პო ლა რი ზა ცი ულ გა ზომ ვებ ში სი ზუს ტე ე ბი. 
დაგ როვ და პო ლა რი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბით დი დი გა მოც დი
ლე ბა და ეს ექ ს პე რი მენ ტე ბი ინი ცი რე ბუ ლი იყო ჩვენს მი ერ. 

ეს ექ ს პე რი მენ ტი რომ დამ თავ რ და, იყო ძი ე ბა იმი სა, თუ რა 
მი მარ თუ ლე ბა უნ და აგ ვერ ჩია. ატ ლა სიც და CMSიც ერ თ მა ნე თის 
პა რა ლე ლუ რად მუ შა ო ბენ და თით ქ მის ერ თი და იგი ვე ფი ზი კუ
რი სა მეც ნი ე რო პროგ რა მა აქვთ. პირ ვე ლი ამო ცა ნა იყო, ეპო
ვათ ჰიგ სის ნა წი ლა კი და ეს არის ნა წი ლა კი, რო მელ მაც დი დი 
წერ ტი ლი დას ვა სტან დარ ტულ მო დელ ში. ბო ლო 1015 წლის 
მან ძილ ზე მი დის ძი ე ბა, რომ ვი პო ვოთ რა ი მე ისე თი ნა წი ლა კი, 
რომ ლიც ამ სტან დარ ტუ ლი მო დე ლის მიღ მა არ სე ბობს. 

მე ო რე მი მარ თუ ლე ბა არის, ის რა ზეც ვე რა ფერს ამ ბობს 
სტან დარ ტუ ლი მო დე ლი. ეს გახ ლავთ ნე იტ რი ნოს, გან სა კუთ
რე ბუ ლი ნა წი ლა კის ძი ე ბა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია კოს მო
ლო გი ას თან და ყვე ლა ფერ თან ზო გა დად. ეს ნა წი ლა კი ია პო ნე
ლებ მა აღ მო ა ჩი ნეს, ეს იყო გარ ღ ვე ვა. ვფიქ რობ ეს უფ რო დი დი 
აღ მო ჩე ნაა, ვიდ რე ჰიგ სის ნა წი ლა კის პოვ ნა.

დღეს იუ ლი ხი სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს. ეს პო
ლა რი მეტ რი არის ქარ თუ ლი ჯგუ ფის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სფე რო. 
შექ მ ნა კონ ს ტ რუქ ცია, მე ქა ნი კა ყვე ლა ფერს წყვეტს ჯგუ ფი, რომ
ლის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლიც არის ან დ რო კა ჭა რა ვა და ქე შე ლაშ ვი ლი. 

KM3NeTპროექტი

KM3NeT ნე იტ რი ნუ ლი ფი ზი კის და ას ტ რო ფი ზი კის სა ერ თა შო
რი სო სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტია, რო მელ საც ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა
ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი (მა ღა ლი ენერ
გი ე ბის ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტი) 2017 წელს შე უ ერ თ და. ამ ჟა მად (2018 
წლის თე ბერ ვა ლი) ამ თა ნამ შ რომ ლო ბა ში 15 ქვეყ ნის სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვი თი ცენ ტ რე ბი და უნი ვერ სი ტე ტე ბი მო ნა წი ლე ო ბენ.

თა ნამ შ რომ ლო ბის მი ზა ნია ხმელ თა შუა ზღვის ფსკერ ზე გა
ნა ლა გოს ნე იტ რი ნუ ლი დე ტექ ტო რე ბი, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბით 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა ნე იტ რი ნულ ფი ზი
კა სა და ას ტ რო ფი ზი კა ში. KM3NeT რთუ ლი და ძვი რად ღი რე ბუ
ლი სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტია, რო მე ლიც რამ დე ნი მე ეტა პის გან 
შედ გე ბა. ამ ეტაპ ზე (KM3NeT 2.0) მიმ დი ნა რე ობს დე ტექ ტო რე ბის 
გან ლა გე ბა ხმელ თა შუა ზღვა ში, იტა ლი ი სა და საფ რან გე თის სა
ნა პი რო ებ თან. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ KM3NeT ზღვა ში გან ლა გე ბულ 
საკ ვ ლევინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას წარ მო ად გენს, რომ ლის დახ მა რე

ბით მულ ტი დის ციპ ლი ნა რუ ლი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა იქ ნე ბა შე
საძ ლე ბე ლი, მა გა ლი თად ზღვის მეც ნი ე რე ბებ ში (ოკე ა ნო ლო გია, 
ზღვის ბი ი ლო გია) და გე ო ფი ზი კურ კვლე ვებ ში.

სა ქარ თ ვე ლოს მხრი დან პრო ექ ტის მო ნა წი ლე და ჯგუ ფის 
ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლი, ფი ზი კამა თე მა ტი კის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი 
რე ვაზ შა ნი ძე გვიხ ს ნის რომ:

„ფუნ და მენ ტუ რი ფი ზი კა მარ ტო ამაჩ ქა რებ ლებ ზე არ კეთ დე
ბა. სამ ყა რო შე იძ ლე ბა შე ის წავ ლო ორი ელე მენ ტა რუ ლი ნა წი
ლა კის და ჯა ხე ბით  ერ თ მა ნეთ თან და ასე ვე,   შე ის წავ ლო სხვა 
პრო ცე სე ბით, სხვა ობი ექ ტე ბით,  ანუ მაკ რო დო ნე ზე შე ის წავ ლო. 
მაკ რო სამ ყა როს შეს წავ ლი სას ჩვენ ვხვდე ბით ისე თი მოვ ლე
ნებს, რო მელ თაც ამაჩ ქა რე ბე ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი სტან დარ ტუ
ლი მო დე ლი ვერ ხსნის.  ამას ჰქვია ბნე ლი მა ტე რია, უხი ლა ვი 
მა ტე რია, რო მე ლიც არ ას ხი ვებს, არ ჩანს არც ერთ ტე ლეს კოპ ში, 
მაგ რამ გრა ვი ტა ცი უ ლი ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა აქვს. 

სამ ყა რო არის უზარ მა ზა რი ლა ბო რა ტო რია, რო მელ საც 
სჭირ დე ბა შეს წავ ლა. სამ ყა როს ად რე თვა ლით და ას ტ რო ნო
მი ით სწავ ლობ დ ნენ, შემ დ გომ შეს წავ ლა და იწ ყეს ოპ ტი კუ რი ტე
ლეს კო პით. დღეს კი სამ ყა რო შე ის წავ ლე ბა სხვა ნა წი ლა კე ბით. 
ნე იტ რი ნოს ნა წი ლა კე ბით, რომ ლე ბიც მზე ში იბა დე ბი ან და არ 
ურ თი ერ თ ქ მე დე ბენ ჩვე ნამ დე, მაგ რამ თუ მოხ და ურ თი ერ თ ქ მე
დე ბა და და ი ნა ხე,  იმ ხე ლა ინ ფორ მა ცი ას გაძ ლევს, რომ სამ ყა
როს სუ რა თი შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს. ერთერთ ასეთ ექ ს პე რი მენ
ტ ში (რო მე ლიც ნე იტ რი ნო ე ბით სამ ყა როს შე ის წავ ლის) სწო რედ 
ჩვე ნი ინ ს ტი ტუ ტი მო ნა წი ლე ობს.

ას ტ რონა წი ლა კე ბის ფი ზი კის ექ ს პე რი მენ ტი, ეს არის ახა ლი 
მი მარ თუ ლე ბა, რა შიც ჩა ვე ბით. ეს არის ექ ს პე რი მენ ტი, რო მე
ლიც შენ დე ბა ხმელ თა შუა ზღვა ში და მე ო რე არის საფ რან გე თის 
სა ნა პი როს თან. პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ობს  200300 ადა მი ა ნი, გა
წევ რი ა ნე ბუ ლია 15 ქვე ყა ნა და მათ შო რის ერთერ თია სა ქარ თ
ვე ლო. 20 სექ ტემ ბერს კო ლა ბო რა ცი ის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლი და თბი
ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი აფორ მე ბენ ოფი ცი ა ლუ რი 
ხელ შეკ რუ ლე ბას. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, რომ ახ ლა იწ ყე ბა დე ტექ ტო
რე ბის მშე ნებ ლო ბა  და და საწ ყის ში ვე ვართ ჩარ თუ ლი.  

პრო ექ ტი სა ინ ტე რე სოა იმ თვალ საზ რი სი თაც, რომ ფსკერ ზე 
( 3 კმ სიღ რ მე ზე) კეთ დე ბა მულ ტი დის ციპ ლი ნა რუ ლი ექ ს პე რი
მენ ტი, იგი ერ თ დ რო უ ლად სა ინ ტე რე სოა ზღვის და დე და მი წის 
შემ ს წავ ლე ლი მეც ნი ე რე ბის თ ვის, ოკე ა ნო ლო გე ბის თ ვის. ეს ექ
ს პე რი მენ ტი 24 საათი იმუ შა ვებს და ზღვა ში ექ ს პე რი მენ ტის გან
ხორ ცი ე ლე ბა, რო მე ლიც მუდ მი ვად იმუ შა ვებს მუდ მი ვი კვე ბის 
წყა როს მეშ ვე ო ბით, ნამ დ ვი ლად უპ რე ცე დენ ტოა. მას ექ ნე ბა შე
მა ერ თე ბე ლი კვან ძი, რო მელ ზე შე ერ თე ბაც შე უძ ლია, სხვა დას ხ
ვა მეც ნი ე რე ბე ბის დე ტექ ტო რებს.

სა ქარ თ ვე ლოს მხა რის ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე მოწ
მობს ისიც, რომ კო ლა ბო რა ცი ას აქვს წე ლი წად ში სა მი შეხ ვედ
რა და მო მა ვალ წელს თბი ლის ში გა დაწ ყ და, რომ  თბი ლის ში 
ჩა ტარ დე ბა ეს შეხ ვედ რა. და ახ ლო ე ბით ასი მეც ნი ე რი  უნ და ჩა
მო ვი დეს. ოქ ტომ ბერ ში სა ქარ თ ვე ლო ში ასე ვე ჩა ტარ დე ბა ცერ
ნის წარ მო მად გენ ლე ბის  გა ერ თი ა ნე ბუ ლი შეხ ვედ რა, ეს იქ ნე ბა 
ის ტო რი უ ლი შეხ ვედ რა იმ თვალ საზ რი სით, რომ პირ ვე ლად ჩა
ტარ დე ბა იგი ცერ ნის გა რეთ“. 

* * *
მეც ნი ე რე ბი ამ ბო ბენ, რომ მა თი კვლე ვე ბის სა ბო ლოო მი ზა

ნი,  სა მი ვე ამ ექ ს პე რი მენ ტის მი ზა ნია, აღ მო ვა ჩი ნოთ და და ვად
გი ნოთ, არ სე ბობს თუ არა რა ღაც ახა ლი მოვ ლე ნე ბი, სტან დარ
ტუ ლი მო დე ლე ბის მიღ მა. არის ბუ ნე ბა მოწ ყო ბი ლი ისე, რო გორც 
ამას სტან დარ ტუ ლი მო დე ლი გვთა ვა ზობს, თუ სხვა ნა ი რად. 

„სხვა დას ხ ვა გზე ბი არ სე ბობს ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად, სა ბო
ლო ოდ ყვე ლა მა ინც ერთ წერ ტილ ში მი ვალთ, მაგ რამ მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია ის, რომ სხვა დას ხ ვა ექ ს პე რი მენ ტ ში ვართ ჩარ თუ ლე ბი, 
ანუ ერ თი და იგი ვე სა კითხს სხვა დას ხ ვა გზე ბით ვიკ ვ ლევთ“.  ამ
ბო ბენ ისი ნი.

– ღრმა ბავ შ ვო ბა ში რა მინ დო და გა მოვ სუ ლი ყა ვი, ნამ დ ვი
ლად არ მახ სოვს. რაც შე ე ხე ბა ჩემს ბი ო ლო გო ბას – ეს ალ ბათ 
გან პი რო ბე ბუ ლი იყო იმით, რომ ჩე მი უფ რო სი ძმა მე რა ბი უნი
ვერ სი ტეტ ში ბი ო ლო გი ურ ზე სწავ ლობ და. ასე თუ ისე ვი ცო დი, 
რას წარ მო ად გენ და ეს დარ გი და ზუს ტად ვი ცო დი, რა იყო სა
ჭი რო იმის თ ვის, რომ ბი ო ლო გი გავ მ ხ და რი ყა ვი. იმ დროს, ძა
ლი ან პო პუ ლა რუ ლი იყო სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი ტუ ტი, მაგ რამ მე უფ
რო კვლე ვე ბი მი ზი დავ და. სა ქარ თ ვე ლო ში მა შინ მე დი ცი ნა და 
კვლე ვა ერ თ მა ნეთ თან არ ასო ცირ დე ბო და, რაც, სა ბედ ნი ე როდ, 
დღეს შე იც ვა ლა. და სავ ლეთ ში ბი ო სა მე დი ცი ნო კვლე ვებს მე დი
ცი ნის წარ მო მად გენ ლე ბი აწარ მო ე ბენ ბი ო ლო გებ თან ერ თად. 
პრაქ ტი კო სი ექი მის პრო ფე სი ი სად მი ნაკ ლე ბი ინ ტე რე სი მქონ და 
და ჩე მი სა მეც ნი ე რო თუ შე მეც ნე ბი თი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა უფ
რო ბი ო ლო გი ის მი მარ თუ ლე ბით მინ დო და. 

– ვიდ რე ცნო ბი ლი მეც ნი ე რი გახ დე ბო დით, სკო ლა ში მუ შა
ობ დით. რა მე ში თუ და გეხ მა რათ სკო ლა ში მუ შა ო ბა?

– სკო ლა ში მუ შა ო ბა ჩემ თ ვის ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იყო. სა ერ
თოდ, ყო ველ თ ვის მი ზი დავ და ბავ შ ვებ თან ურ თი ერ თო ბა. 1987 
წელს და ვი ცა ვი სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცია, ვმუ შა ობ დი ფი ზი
ო ლო გი ის ინ ს ტი ტუტ ში, შე მომ თავ ზეს პა რა ლე ლუ რად მე ექ ვ სე 
გერ მა ნულ სკო ლა ში მქო ნო და სა ა თე ბი. იმ დრო ი სათ ვის ეს იყო, 
სწავ ლე ბის სრუ ლი ად ახა ლი ფორ მა, სკო ლა ში ას წავ ლიდ ნენ 
მას წავ ლებ ლე ბი, რომ ლე ბიც პა რა ლე ლუ რად, კვლე ვით ინ ს ტი
ტუ ტებ ში მუ შა ობ დ ნენ და იყ ვ ნენ მეც ნი ე რე ბი. სა შუ ა ლე ბა გვქონ და 
ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით გვეს წავ ლე ბი ნა. მო ტი ვი რე ბულ
ნი ვი ყა ვით, გაკ ვე თი ლის პრო ცეს ში მოს წავ ლე ე ბის თ ვის უფ რო 
მეც ნი ე რუ ლი თვალ საზ რი სით მიგ ვე წო დე ბი ნა სა კით ხე ბი. არას დ

„შე უძ ლე ბე ლი არა ფე რია!“

უც ხო ეთ ში მოღ ვა წე ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რი, რო მე ლიც 1992 წლი დან დღემ დე საქ მი ა ნობს ლუნ დის უნი ვერ სი ტეტ ში (შვე
დე თი); არის კლი ნი კურ მეც ნი ე რე ბა თა კა თედ რის პრო ფე სო რი, ლუნ დის ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბის ცენ ტ რის დი რექ ტო რი, ღე რო ვა ნი უჯ
რე დე ბის ბი ო ლო გი ის და რე გე ნე რა ცი უ ლი მე დი ცი ნის სტრა ტე გი უ ლი კვლე ვი თი მი მარ თუ ლე ბის კო ორ დი ნა ტო რი, ღე რო ვა ნი უჯ რე
დე ბის და აღ დ გე ნი თი ნევ რო ლო გი ის ლა ბო რა ტო რი ის გამ გე. ეს ჩა მო ნათ ვა ლი მხო ლოდ მოკ ლე ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავს თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბი ო ლო გი ის ფა კულ ტე ტის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლის ზა ალ კო კა ი ას პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. 
მას თან სა უ ბარ ში თვალ ნათ ლივ ჩანს უმაღ ლეს პრო ფე სი ო ნა ლიზ მ თან ერ თად მკა ფიო სა მო ქა ლა ქო პო ზი ცი ის არ სე ბო ბა. თან მიმ
დევ რუ ლო ბა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა – რო გორც ჩანს, ხა სი ა თის ეს შტრი ხე ბი ზა ალ კო კა ი ას ჯერ კი დევ ბავ შ ვო ბა ში ჩა მო უ ყა ლიბ და:
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როს და მა ვიწ ყ დე ბა ბავ შ ვე ბის რე აქ ცია, რო ცა ანა ტო მი ა ში თვალ
ზე გვქონ და გაკ ვე თი ლი. დი ლით ბა ზარ ში წა ვე დი, ვი ყი დე ძრო
ხის თვა ლი, რო მე ლიც ერ თად გავ კ ვე თეთ, ჩა ვი ხე დეთ შიგ ნით, 
და ნათ ლად და ვი ნა ხეთ რო გო რი აგე ბუ ლე ბა ჰქონ და თვალს. 
დღე საც ახ სოვთ ჩემს მოს წავ ლე ებს ეს გაკვეთილი და შეხ ვედ
რი სას იხ სე ნე ბენ ხოლმე. სკო ლა ში მუ შა ო ბა ჩემ თ ვის მარ ტო პე
და გო გო ბა არ იყო, ეს იყო მეც ნი ე რე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცია სწავ ლის 
პრო ცეს ში, ერ თ გ ვა რი ექ ს პე რი მენ ტი. სა ინ ტე რე სო და შე მოქ მე დე
ბი თი.

– ანუ მა ში ნაც თვლი დით, რომ სწავ ლე ბის მე თო დებ ზეა და
მო კი დე ბუ ლი ბავ შ ვე ბის თ ვის ძნე ლად ასათ ვი სე ბე ლი საგ ნე ბის, 
მა გა ლი თად, ფი ზი კის, ქი მი ის სწავ ლე ბა? 

– არ გე თან ხ მე ბით, რომ ფი ზი კა ან ქი მია ძნე ლად ასათ ვი
სე ბე ლია. პი რი ქით ვთვლი, რომ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო და ად ვი
ლია, თუ მოს წავ ლეს ფი ზი კის და ქი მი ის კა ნო ნებს მი ვაწ ვ დით 
არა გან ყე ნე ბუ ლად, არა მედ რე ა ლო ბა ში, ავუხ ს ნით ყო ველ დ ღი
უ რო ბა ში სად შე იძ ლე ბა მა თი და ნახ ვა, მა თი მოქ მე დე ბის შეს წავ
ლა. კონ ტექ ს ტუ ა ლუ რი სწავ ლა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გან სა
კუთ რე ბით ბავ შ ვე ბის თ ვის, რომ ლე ბის თ ვი საც გან ყე ნე ბუ ლი აზ
როვ ნე ბა, იმის აღ ქ მა, რა საც ვერ ხე და ვენ და ვერ შე იგ რ ძ ნო ბენ 
შე და რე ბით რთუ ლია. სწავ ლის პრო ცეს ში მთა ვა რია მო ტი ვა ცია 
და ინ ტე რე სი. თუ ეს არ არის ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი და ად გი ლი 
აქვს და ძა ლე ბას, ძა ლი ან ძნე ლია ბავ შ ვი და ა ინ ტე რე სო. მო ტი ვა
ცია გან საზ ღ ვ რავს მეხ სი ე რე ბის ხა რისხს და ხან გ რ ძ ლი ვო ბას. მე 
არ მაქვს მზა რე ცეპ ტი, სა ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ან მე თო დო ლო გია, 
თუ რო გორ უნ და ას წავ ლო, მაგ რამ ღრმად ვარ დარ წ მუ ნე ბუ ლი, 
რომ სწავ ლის პრო ცეს ში ბავ შ ვი უნ და იყოს მო ტი ვი რე ბუ ლი და 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი. ყვე ლა სა განს კი არა, ყვე ლა სა კითხს უნ და 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მა და გან სა კუთ რე ბუ ლი მი წო დე ბა ბავ
შ ვის თ ვის, რომ მან ად ვი ლად გა ი გოს სა გა ნი და და ინ ტე რეს დეს. 

– რას გვეტ ყო დით სა ქარ თ ვე ლო ში გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ზე, 
გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა ზე? რამ დე ნად არის სკო ლა ან უნი ვერ
სი ტეტ დამ თავ რე ბუ ლი ახალ გაზ რ და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ევ რო
პელ თა ნა ტო ლებ თან? რა ში გვაქვს პლი უ სი და რა ში მი ნუ სი.

– ამ ტი პის შე და რე ბის გა კე თე ბა ჩემ თ ვის საკ მა ოდ ძნე ლია. 
რაც შე ე ხე ბა, სა ბუ ნე ბის მეტ ყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბებს და მე დი ცი ნას – 
მგო ნია, რომ საკ მა ოდ კარ გი პო ტენ ცი ა ლი აქვთ ქარ თ ველ სტუ
დენ ტებს. სა ქარ თ ვე ლო ში მი ღე ბუ ლი გა ნათ ლე ბით, სავ სე ბით შე
საძ ლე ბე ლია მსოფ ლიო სტან დარ ტის მკვლე ვა რი თუ სპე ცი ა ლის
ტი გა მოხ ვი დე. რა თქმა უნ და, გა ცი ლე ბით ად ვი ლია ამის მიღ წე
ვა, რო დე საც და სავ ლუ რი და თა ნა მედ რო ვე ტი პის უმაღ ლეს ში 
აგ რ ძე ლებ სწავ ლას, მაგ რამ სა ფუძ ვე ლის შექ მ ნა ყო ველ თ ვის 
შე საძ ლე ბე ლია. მეც სა ქარ თ ვე ლო ში და ვამ თავ რე ბი ო ლო გი ის 
ფა კულ ტე ტი, რო მე ლიც საკ მა ოდ არ ქა უ ლი იყო და დღეს რომ 
ვიხ სე ნებ, რას და რო გორ გვას წავ ლიდ ნენ, და ჯე რე ბაც კი მი ჭირს.

– რო გორ სწავ ლო ბენ ერ თ სა და იმა ვე სა კითხს თუ სა განს სა
ქარ თ ვე ლო ში და უც ხო ეთ ში?

– ძი რი თა დი გან ს ხ ვა ვე ბა, რა საც ვამ ჩ ნევ არის ის, რომ ქარ
თუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცე არ არის სრულ ფა სოვ ნად 
სტუ დენ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი. და სავ ლეთ ში სტუ დენ ტი სწავ ლობს 
და ლექ ტო რი ეხ მა რე ბა, აძ ლევს სწორ მი მარ თუ ლე ბას. თა ვად 
სტუ დენ ტია მთა ვა რი, იგი აქ ტი უ რად და გა აზ რე ბუ ლა დაა ჩაბ მუ ლი 
სას წავ ლო პრო ცეს ში, მო ტი ვი რე ბუ ლია და მაქ სი მა ლუ რად იღებს 
ლექ ტო რის გან იმ დახ მა რე ბას, რაც სჭირ დე ბა თა ვი სი მიზ ნე ბის 

მი საღ წე ვად. ანუ, ძი რი თა დი პრინ ცი პია, სტუ დენ ტ ზე ორი ენ ტი რე
ბუ ლი და სტუ დენ ტის მი ერ წარ მარ თუ ლი გა ნათ ლე ბა.

– რა არის სა ჭი რო სა ქარ თ ვე ლო ში მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე
ბის თ ვის?

– ერ თა დერ თი, რაც ხელს უშ ლის მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე
ბას, ეს არის პო ლი ტი კუ რი ნე ბა – არა დეკ ლა რი რე ბუ ლი, არა მედ 
რე ა ლუ რი ნე ბა, რომ მეც ნი ე რე ბა და გა ნათ ლე ბა იყოს პრი ო რი
ტე ტი, არა გა ნაც ხა დის დო ნე ზე, არა მედ საქ მის დო ნე ზე. მე ო რეც, 
ეს უნ და იყოს ხან გ რ ძ ლი ვი პო ლი ტი კა, არ შე იძ ლე ბა, რომ ყო ველ 
ორ წე ლი წად ში ერ თ ხელ, მი ნის ტ რის ცვლი ლე ბას თან ერ თად 
იც ვ ლე ბო დეს გეგ მე ბი, სტრა ტე გია და ა.შ. გა ნათ ლე ბა და მეც ნი ე
რე ბა მო ით ხოვს ხან გ რ ძ ლივ და მი ზან მი მარ თულ ინ ვეს ტი რე ბას. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რო მე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი აა ქვეყ ნის 
სა თა ვე ში, უნ და და ი სა ხოს და გან ხორ ცი ელ დეს ერ თი ა ნი გეგ მა. 
ბო ლო 25 წე ლია, ყვე ლა ამ ბობს, რომ გა ნათ ლე ბა პრი ო რი ტე
ტუ ლია, მაგ რამ წინ ძა ლი ან ნე ლა მივ დი ვართ. 25 წლის წინ რომ 
შევ თან ხ მე ბუ ლი ყა ვით და დაგ ვეწ ყო რა ღაც მი მარ თუ ლე ბე ბით 
მე თო დუ რი სვლა, გვქო ნო და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, ყვე ლას თ ვის 
მი სა ღე ბი მიზ ნე ბი, დღე ვან დე ლი რე ა ლო ბა ალ ბათ სრუ ლი ად 
სხვაგ ვა რი იქ ნე ბო და. გა დახ რე ბი ნამ დ ვი ლად იქ ნე ბო და, მაგ
რამ ამა ვე დროს შე ნარ ჩუნ დე ბო და ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა.

– სა ქარ თ ვე ლო პა ტა რა ქვე ყა ნაა და გა ნათ ლე ბას ბევ რი ფუ
ლი სჭირ დე ბა...

– რად გან პა ტა რა ქვე ყა ნა ვართ, ამი ტომ გა ნათ ლე ბა და ადა
მი ა ნუ რი რე სურ სია ის ძი რი თა დი კა პი ტა ლი, რა შიც უნ და მოხ დეს 
ინ ვეს ტი რე ბა. პა ტა რა ქვე ყა ნა ში ძნე ლია მეც ნი ე რე ბის ყვე ლა 
დარ გის გან ვი თა რე ბა. უნ და შევ თან ხ მ დეთ რა დარ გი, მი მარ თუ
ლე ბა არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ქვეყ ნის თ ვის, გა ვარ კ ვი ოთ, რი სი ინ
ტე ლექ ტუ ა ლუ რი თუ ტექ ნო ლო გი უ რი რე სურ სი გვაქვს, რომ ლი
თაც შეგ ვეძ ლე ბა კონ კუ რენ ცია გა ვუ წი ოთ სხვა ქვეყ ნებს. 

– ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბი თა ვის ტვი ნის ინ სულ ტის შემ დეგ აღ
დ გე ნი თი პრო ცე სე ბის გაძ ლი ე რე ბას უწ ყობს ხელს – თქვენ მუ შა
ობთ ამ მი მარ თუ ლე ბით. სა უ ბა რია იმა ზე, რომ შე საძ ლე ბე ლია, 
ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ში არ სე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ტი პის უჯ რე დის 
შექ მ ნა და გარ კ ვე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა და 
და მარ ც ხე ბა, სწო რად მეს მის?

– სწო რია, მაგ რამ უმე ტეს შემ თ ხ ვე ვა ში, დღეს დ ღე ო ბით ეს 
არის ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი. ერ თა დერ თი ღე რო ვა
ნი უჯ რე დე ბი, რა საც ჩვენ უკ ვე მრა ვა ლი ათე უ ლი წლე ბია ვი ყე
ნებთ, ეს არის სის ხ ლის ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბი, რო მელ თა დახ
მა რე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია, სის ხ ლის სიმ სივ ნუ რი ღე რო ვა ნი 
უჯ რე დე ბი ახა ლი ჯან მ რ თე ლი ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბით ჩა ვა ნაც ვ
ლოთ. სწო რედ ეს არის ე.წ. ძვლის ტვი ნის გა და ნერ გ ვის მთა ვა
რი არ სი. ამ მე თო დის გან ვი თა რე ბამ წარ მო უდ გენ ლად შე ამ ცი
რა ლე ი კე მი ით სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა ბავ შ ვებ ში. რაც შე ე ხე ბა ტვი ნის 
ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბის კლი ნი კურ გა მო ყე ნე ბას, დღე ი სათ ვის ეს 
რე ა ლო ბას არ შე ე სა ბა მე ბა. არ სე ბობს ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მო ნა ცე
მე ბი, რომ ამ უჯ რე დებს შეს წევთ უნა რი ნერ ვუ ლი სის ტე მის და ზი
ა ნე ბუ ლი უჯ რე დე ბი ჩა ა ნაც ვ ლონ, ან ხე ლი შე უწ ყონ რე გე ნე რა ცი
ის პრო ცე სებს. იმის თ ვის, რომ ეს ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მო ნა ცე მე ბი 
და ი ნერ გოს კლი ნი კა ში, ძა ლი ან ბევ რი კვლე ვა მიმ დი ნა რე ობს. 
შემ დ გო მი ეტა პი იქ ნე ბა პა ცი ენ ტებ ზე სრულ ყო ფი ლი კლი ნი კუ რი 
გა მოკ ვ ლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა. დღეს ბევრ კლი ნი კა ში, მათ შო რის 
სა ქარ თ ვე ლო შიც, სრულ ყო ფი ლი კლი ნი კუ რი და სა ბუ თე ბის გა
რე შე იყე ნე ბენ ძვლის ტვი ნი დან მი ღე ბულ ღე რო ვან უჯ რე დებს 

არა სის ხ ლის, არა მედ სხვა დას ხ ვა ნერ ვო ლო გი უ რი და ა ვა დე ბე
ბის სამ კურ ნა ლოდ. სამ წუ ხა როდ, ეს ძა ლი ან დაბ ლა წევს ქარ
თუ ლი მე დი ცი ნის რე პუ ტა ცი ას. ეს არ არის აღი ა რე ბუ ლი, მი ღე ბუ
ლი და წამ ყ ვან სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რებ ში და ნერ გი ლი მე თო დე ბი. 
ვი მე დოვ ნებ, მო მა ვალ ში ეს დარ გი სწო რად გან ვი თარ დე ბა და 
პა ცი ენ ტებს შევ თა ვა ზებთ კლი ნი კუ რად გა მოც დილ ახალ მე თო
დებს იმ და ა ვა დე ბე ბის და სიმ პ ტო მე ბის სამ კურ ნა ლოდ, რო მელ
თაც დღეს ვერ ვმკურ ნა ლობთ. მთე ლი ცხოვ რე ბა ამა ზე ვმუ შა ობ 
და ძა ლი ან დი დი იმე დი მაქვს, რომ ჩე მი სა მეც ნი ე რო კა რი ე რის 
დას რუ ლე ბამ დე შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა, თუნ დაც იმის და სა ბუ თე
ბა, რომ კლი ნი კა ში შე საძ ლე ბე ლია და ინ გე როს ტვი ნის ინ სულ
ტის ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბით მკურ ნა ლო ბის მე თო დი. 

– თქვენ გა ნაც ხა დეთ, რომ ექ ს პე რი მენ ტე ბის დო ნე ზე, რა ღაც 
პროგ რე სი არის. შეგ ვიძ ლია ვი ფიქ როთ, რომ ზღაპ რუ ლი უკ ვ და
ვე ბის წა მა ლი, ოდეს მე გა მო ვი გო ნოთ ადა მი ა ნებ მა?

– არა, უკ ვ და ვე ბის წა მალს ამას ვერ და ვარ ქ მევ დი. ეს მე თო
დი იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, რომ და ზი ა ნე ბუ ლი ქსო ვი ლი ჩა ნაც ვ ლ
დეს ახ ლით, მაგ რამ ეს არ იქ ნე ბა გა ნუ საზ ღ ვ რე ლი დრო ით. და
ბე რე ბა და ასაკ ში შეს ვ ლა ადა მი ან ში არ შე იც ვ ლე ბა. და ბე რე ბა 
ნორ მა ლუ რი ფი ზი ო ლო გი უ რი პრო ცე სია. უბ რა ლოდ უნ და დავ
ბერ დეთ ჯან მ რ თე ლად. ჯან მ რ თე ლი და ბე რე ბა უნ და იყოს ჩვე ნი 
მი ზა ნი და არა არ და ბე რე ბა. არამ გო ნია ბევრ ადა მი ანს უნ დო
დეს უკ ვ და ვე ბა.

– ოდეს მე შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა თუ არა ადა მი ა ნის ტვი ნის ჩა
ნაც ვ ლე ბა?

– თა ვის ტვი ნის გარ კ ვე უ ლი ფი ზი ო ლო გი უ რი ფუნ ქ ცი ე ბის ჩა
ნაც ვ ლე ბა ალ ბათ შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. თა ნა მედ რო ვე კომ პი უ
ტე რე ბი ბევრ ისეთ ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს, რა საც ჩვენ ტვი ნით ვას
რუ ლებთ, მა გა ლი თად ან გა რი ში, ლო გი კუ რი გა მოთ ვ ლე ბი. მო
მა ვალ ში, სა ვა რა უ დოა, კომ პი უ ტე რი უფ რო მეტს ჩა ა ნაც ვ ლებს. 
მაგ რამ ტვი ნის, რო გორც ორ გა ნოს, რო მე ლიც გა ნა გებს აზ როვ
ნე ბას და მრა ვალ სა სი ცოც ხ ლო ფუნ ქ ცი ას, ჩა ნაც ვ ლე ბა მე ეჭ ვე
ბა, ოდეს მე შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს. თუმ ცა, ყო ველ თ ვის რო დე საც 
რა ღა ცის პროგ ნო ზი რე ბას ვახ დენთ, ხა ზი უნ და გა ვუს ვათ, რომ 
ესაა დღე ვან დე ლი ჩვე ნი ცოდ ნის და ინ ფორ მა ცი ის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, რა ღაც შე საძ ლე ბე ლია, ან შე უძ ლე ბე ლი. მაგ რამ ეს 
იმას არ ნიშ ნავს, რომ იგი ხვა ლაც შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. 

– თსუ დოქ ტო რან ტე ბის თ ვის კით ხუ ლობთ ლექ ცი ე ბის კურ
სებს: სწავ ლე ბის თა ნა მედ რო ვე მე თო დებს და აკა დე მი ურ წე რას. 
რა ტომ კით ხუ ლობთ ამ ორ სა განს და არა ბი ო ლო გი ას?

– ვფიქ რობ, რომ ეს სა ლექ ციო კურ სე ბი არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ნე ბის მი ე რი დარ გის სპე ცი ა ლის ტის თ ვის. მე ვას წავ ლი დოქ ტო
რან ტუ რა ში ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც სურთ, რომ მეც ნი ე რე ბა და 
კვლე ვა სა კუ თა რი პრო ფე სი ის ნა წი ლი გა ხა დონ. მეც ნი ე რის მთა
ვა რი პრო დუქ ტი, ერ თი მხრივ, არის სა მეც ნი ე რო სტა ტია, მე ო რე 
მხრივ, კი ინ ფორ მა ცია და ცოდ ნა, რო მელ საც იღებ კვლე ვე ბის 
შე დე გად, და რო მე ლიც მოხ სე ნე ბის ან პრე ზე ნე ტა ცი ის ფორ
მით უნ და გა უ ზი ა რო კო ლე გებს და სა ზო გა დო ე ბას. იმის თ ვის, 
რომ მეც ნი ე რე ბა გა ნა ვი თა რო და გა ნა ხორ ცი ე ლო სა მეც ნი ე რო 

პრო ექ ტე ბი, უნ და გქონ დეს რე სურ სე ბი – მო ი პო ვო სა მეც ნი ე რო 
გრან ტე ბი. ამი სათ ვის კი უნ და და წე რო აპ ლი კა ცია, ჩა მო ა ყა ლი
ბო სა მეც ნი ე რო პრობ ლე მა და პრობ ლე მის გა დაწ ყ ვე ტის გზე ბი. 
ეს სა მი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტი, სა მეც ნი ე რო სტა ტი ის, მოხ სე ნე
ბის და გრან ტის და წე რა, გა ერ თი ა ნე ბუ ლია სა ლექ ციო კურ ს ში 
– აკა დე მი უ რი წე რა. გა დავ წ ყ ვი ტე, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ
ნე ბო და დოქ ტო რან ტე ბის თ ვის ამის სწავ ლე ბა. იმ ინ ს ტ რუ მენ ტის, 
იმ ან კე სის მი ცე მა, რი სი სა შუ ა ლე ბი თაც ისი ნი შეძ ლე ბენ თევ ზის 
და ჭე რას. მე ო რე სა გა ნი, რო მელ საც ვას წავ ლი დოქ ტო რან ტებს 
– პრობ ლე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის მე თო დია. სწო რედ ამ 
მე თო დით ვას წავ ლით სტუ დენ ტებს ლუნ დის უნი ვერ სი ტე ტის მე
დი ცი ნის ფა კულ ტეტ ზეც. ჩვენ ვაძ ლევთ სტუ დენ ტებს გარ კ ვე ულ 
პრობ ლე მებს და ისინი ჯგუ ფუ რი მე ცა დი ნე ო ბის სა ფუძ ველ ზე ას
კ ვ ნი ან თუ რა უნ და ის წავ ლონ, რა თა შეძ ლონ მო ცე მუ ლი პრობ
ლე მის გა დაჭ რა. ეს არის ერთერ თი მა გა ლი თი იმი სა, რო გორ 
შე იძ ლე ბა სტუ დენ ტი იყოს აქ ტი უ რი და წარ მარ თოს სა კუ თა რი გა
ნათ ლე ბის და ცოდ ნის მი ღე ბის პრო ცე სი. ჩე მი მი ზა ნია, რომ უნ
და გამ დიდ რ დეს ქარ თ ვე ლი დოქ ტო რან ტე ბის აზ როვ ნე ბა, მათ 
უნ და და ი ნა ხონ, რომ გარ და კლა სი კუ რი სა, სხვა ტი პის სა გან მა
ნათ ლებ ლო მე თო დე ბიც არ სე ბობს. 

– შარ შან თსუში აღ დ გა „ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის სა ზო გა
დო ე ბა“ და თქვენ ხართ ამ სა ზო გა დო ე ბის პირ ვე ლი ხელ მ ძ ღ ვა
ნე ლი.

– ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვ ნე ლო ვანი ინი ცი ა ტი ვა იყო 
სა ზო გა დო ე ბის აღ დ გე ნა. ასი წლის წინ „ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე
ტის სა ზო გა დო ე ბა“ შე იქ მ ნა იმის თ ვის, რომ მო ზი დუ ლი ყო სახ ს
რე ბი და და ფუძ ნე ბუ ლი ყო პირ ვე ლი ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი. 
„ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის სა ზო გა დო ე ბის“ აქ ტუ ა ლო ბა დღე
საც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია. დღეს მი სი მთა ვა რი მი ზა ნია, ხე ლი შე უწ
ყოს და მხა რი და უ ჭი როს იმ წა მოწ ყე ბებს, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
უნი ვერ სი ტე ტის და სტუ დენ ტე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის. მე ო რეც, 
ჩემ თ ვის, რო გორც უნი ვერ სი ტე ტის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლის თ ვის, 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არ სე ბობ დეს ინ ს ტ რუ მენ ტი, რი თაც 
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი შე ძ ლებს სა კუ თა რი წვლი ლი შე ი ტა ნოს 
ალ მა მა ტე რის გან ვი თა რე ბა სა და წინ ს ვ ლა ში. ხში რად ვამ ბობ, 
რომ ადა მი ა ნებს უნ და მივ ცეთ სი კე თის კე თე ბის შან სი. ადა მი ანს 
აქვს სი კე თის კე თე ბის მოთ ხოვ ნი ლე ბა. ვთვლი, რომ ეს არა მარ
ტო უნი ვერ სი ტე ტის თ ვი საა კარ გი, არა მედ პო ზი ტი უ რი და კარ გია 
თა ვად კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის თ ვისაც.

– რა რჩე ვას მის ცემ დით ახალ გაზ რ და მეც ნი ე რებს?

– ორ რა მეს ვურ ჩევ დი, პირ ვე ლი – ახ სოვ დეთ, რომ შე უძ ლე
ბე ლი არა ფე რია და მე ო რე – სჯე რო დეთ სა კუ თა რი თა ვის. ყვე
ლაფ რის მიღ წე ვა შე იძ ლე ბა, ყვე ლა ფე რი თა ვად სტუ დენ ტე ბის 
ხელ შია. რა თქმა უნ და, ად ვი ლია, ბევ რი რამ სხვას გა და აბ რა
ლო: ცუ დი ლექ ტო რი მყავს, სა ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო არ მაქვს... ხშირ 
შემ თ ხ ვე ვა ში, ეს ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რი შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს 
კი დეც. მაგ რამ თუ მა ღა ლი მო ტი ვა ცი აა, სურ ვი ლია, მი ზან ს წ რაფ
ვაა, შე უძ ლე ბე ლი არა ფე რია. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გვქონ დეს სა კუ
თა რი თა ვის, სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის რწმე ნა, მონ დო მე
ბით და და უ ღა ლა ვი შრო მით იმა ზე გა ცი ლე ბით მე ტის მიღ წე ვაა 
შე საძ ლე ბე ლი, ვიდ რე ოდეს მე გვი ოც ნე ბია.
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– ძნე ლია იმა ზე მსჯე ლო ბა, თუ რა მე დე ნად გა ი ზარ და ჩე მი 
სა ერ თა შო რი სო ცნო ბა დო ბა წიგ ნის გა მო ცე მის შემ დეგ.   თუმ
ცა, კემ ბ რი ჯის უნი ვერ სი ტე ტის მი ერ ავ ტო რებ თან პე რი ო დუ ლად 
იგ ზავ ნე ბა ცირ კუ ლა რე ბი, რო მელ შიც ჩა მოთ ვ ლი ლია ხოლ მე 
კემ ბ რი ჯის უნი ვერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბის  ბეს ტე სე ლე რე ბი, 
რო მელ თა შო რის, ჩემ თ ვის სა სი ა მოვ ნოდ, ეს წიგ ნიც აღ მოჩ ნ და. 
ფაქ ტია, რომ ამან პირ და პი რი თუ ირი ბი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ჩემს 
კა რი ე რა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას  საქ მე მო მე მა ტა 
კლი ნი კურ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბით, ვი ნა ი დან ამ გ ვა რი 

პრო დუქ ცი ის შექ მ ნის შემ დეგ მა ტუ ლობს შე ნი, რო გორც დარ გის 
(ამ შემ თ ხ ვე ვა ში ნევ რო ლო გი ას ვგუ ლის ხ მობ) ექ ს პერ ტის ცნო ბა
დო ბა. ამას  სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში გაზ რ დი ლი საქ მი ა ნო
ბაც ემა ტე ბა  ახა ლი სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე, რო მე ლიც  სა
მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბის კო ორ დი ნა ცი ას გუ ლის ხ მობს. 

მი უ ხე და ვად ამი სა,  მუდ მი ვად ვცდი ლობ ვი მუ შაო ახალ პუბ
ლი კა ცი ებ ზე, არ და ვაგ დო ტემ პი. ვარ რამ დე ნი მე სა ერ თა შო რი
სო სა მეც ნი ე რო ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი, ყო
ველ წე ლი წადს, მაქ სი მუმ ორ წე ლი წად ში ახა ლი სტა ტი ის გა მოქ
ვეყ ნე ბას ვცდი ლობ, რა თა რო გორც მეც ნი ერს დეკ ვა ლი ფი კა ცია 
არ მო მი ვი დეს. 

მე დი ცი ნა იმით არის სა ინ ტე რე სო, რომ მი იმ დი ნა რე ცოდ ნა 

სან დ რო ცის კა რი ძეს სა ზო გა
დო ე ბა ში წარ დ გე ნა არ სჭირ დე ბა  
პრაქ ტი კო სი ექი მის, ნევ რო ლო გის 
კონ სულ ტა ცი ის მი სა ღე ბად რიგ ში 
დგო მა შე იძ ლე ბა არა ერ თი კვი რა 
მო გიხ დეთ. ამ დროს ალ ბათ ბევ
რმა არც კი იცის, რომ ასე თი დატ
ვირ თუ ლი გრა ფი კის მი უ ხე და ვად, 
იგი წლე ბია ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი
ფო უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი 
და დე კა ნი გახ ლ დათ, დღეს კი უკ ვე 
თსუ რექ ტო რის მო ად გი ლეა სა მეც
ნი ე რო დარ გ ში.

სულ ცო ტა ხნის წინ მეც ნი ე რის 
პუბ ლი კა ცი ა „მკურ ნა ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ინ სულ ტი“, ორ 
უც ხო ელ მეც ნი ერ თან თა ნა ავ ტო
რო ბით, კემ ბ რი ჯის უნი ვერ სი ტე ტის 
გა მომ ცემ ლო ბის მი ერ გა მო ი ცა. სა
უ ბა რიც სწო რედ ამ ნაშ რო მით და
ვიწ ყეთ. 

არ უნდა დაგვაგვიანდეს ინფორმაციის
მიღება, გადამუშავება და შემდეგ მისი 

კლინიკურ პრაქტიკაში გამოყენება

და ინ ფორ მა ცია ძა ლი ან მა ლე ძველ დე ბა. ანუ დი აგ ნოს ტი კუ რი 
და სამ კურ ნა ლო ტექ ნო ლო გი ე ბის უაღ რე სად სწრა ფად გან ვი
თა რე ბას თან ერ თად ის, რაც დღეს თანა  მედ რო ვე და მა ღალ
ტექ ნო ლო გი უ რია, ხვალ და ზეგ აღ მო ა ჩენ, რომ უკ ვე გან ვ ლი ლი 
ეტა პია.  მუდ მი ვად იზ რ დე ბა ცოდ ნის მა რა გი, რო მელ საც და მუ შა
ვე ბა, სის ტე მა ტი ზა ცია სჭირ დე ბა. შე სა ბა მი სად ის სა ხელ მ ძ ღ ვა ნე
ლო ე ბი და მო ნოგ რა ფი ე ბი, რომ ლე ბიც სა მეც ნი ე როპრაქ ტი კუ
ლი ხა სი ა თი საა და პო პუ ლა რუ ლია, სა შუ ა ლოდ ყო ველ ხუთექვს 
წელ ში ახა ლი რე დაქ ცი ით გა მო დის. ჩვენს დარ გ ში ცნო ბი ლია 
ისე თი კლა სი კუ რი მო ნოგ რა ფი ე ბი, რომ ლის მე5, მე10  ან სუ
ლაც 15ე გა მო ცე მაც კი არის გა მო სუ ლი. რო გორც წე სი ასეთ 
შემ თ ხ ვე ვა ში ში ნა არ სი არ სე ბი თად ახ ლ დე ბა. ცო ტა ხან ში „მკურ
ნა ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ სულ ტის“ ახა ლი რე დაქ ცი ით 
გა მო ცე მა იქ ნე ბა სა ჭი რო.

თავისტვინთანდაკავშირებული
დაავადებებიდამათისაიდუმლოებები

–  ჩე მი კვლე ვის სა გა ნი ძი რი თა დად თა ვის ტვი ნის სის ხ ლ
ძარ ღ ვო ვა ნი პა თო ლო გი ე ბი, ინ სულ ტი, და ე.წ. დე გე ნე რა ცი უ ლი 
და ა ვა დე ბებია, რო მე ლიც ტვი ნის ნივ თი ე რე ბის, მი სი უჯ რე დე ბის, 
ნე ი რო ნე ბის პროგ რე სულ და ზი ა ნე ბას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. 
ეს არის, მა გა ლი თად, ისე თი, რო გო რი ცაა პარ კინ სო ნის და ალ
ც ჰა ი მე რის და ა ვა დე ბე ბი. ამ გ ვა რი და ა ვა დე ბე ბის მარ თ ვა საკ მა
ოდ პრობ ლე მუ რია. თუმ ცა, ზო გი ერ თის უფ რო მე ტად ეფექ ტი ა ნი 
მკურ ნა ლო ბაა შე საძ ლე ბე ლი, ზო გის  ნაკ ლე ბად. მა გა ლი თად, 
ალ ც ჰა ი მე რის და მსგავ სი და ა ვა დე ბის მკურ ნა ლო ბა ნაკ ლე ბე
ფექ ტი ა ნია. ისი ნი მა ინც, ზოგ ჯერ ძა ლი ან სწრა ფად, პროგ რე
სი რე ბენ, პარ კინ სო ნის და ა ვა დე ბა კი მი უ ხე და ვად პროგ რე დი
ენ ტუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბი სა უფ რო კარ გად ემორ ჩი ლე ბა მკურ ნა
ლო ბას, გან სა კუთ რე ბით სიმ პ ტო მურს. ნე ბის მი ერ შემ თ ხ ვე ვა ში, 
თა ვი სა და ზურ გის ტვინ თან, ასე ვე პე რი ფე რი უ ლ ნერ ვულ სის ტე
მას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ა ვა დე ბე ბი რთუ ლია, რო გორც სა დი
აგ ნოს ტი კოდ, ისე სამ კურ ნა ლოდ.  

ჩე მი ერთერ თი ინ ტე რე სის სფე რო  გა ფან ტუ ლი სკლე რო ზია. 
მო სახ ლე ო ბა ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი “სკლე რო ზის“ ცნე ბის გან გან ს ხ
ვა ვე ბით, ეს და ა ვა დე ბა მეხ სი ე რე ბის დაქ ვე ი თე ბით არ ხა სი ათ დე
ბა და უფ რო ახალ გაზ რ დე ბის ხვედ რია... გა ფან ტულ სკლე როზს 
ახა სი ა თებს მო ტო რუ ლი, მგრძნო ბე ლო ბი თი, წო ნას წო რო ბის და 
მხედ ვე ლო ბი თი ფუნ ქ ცი ე ბის დარ ღ ვე ვა. ამ და ა ვა დე ბამ სკო ლის 
ასაკ შიც კი შე იძ ლე ბა იჩი ნოს თა ვი, თუმ ცა, მი სი დე ბი უ ტი ძი რი თა
დად 2040 წლის ასაკ ში ხდე ბა. და ა ვა დე ბის წარ მო შო ბის მი ზე ზე ბი 
ბო ლომ დე არ არის ცნო ბი ლი, იგი, შე საძ ლოა, ბევ რი ფაქ ტო რით 
იყოს გან პი რო ბე ბუ ლი, რო მელ თა შო რის წი ნას წა რი გან წ ყო ბა, 
მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბაც არის. ამას ემა ტე ბა სხვა დას ხ ვა რისკფაქ
ტო რე ბი, მა გა ლი თად, ზო გი ერ თი ვი რუ სი, რო მელ მაც ორ გა ნიზ მის 
იმუ ნურ სის ტე მა ზე ზე მოქ მე დე ბის გზით მის გან ვი თა რე ბას შე იძ ლე ბა 
შე უწ ყოს ხე ლი, ასე ვე კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი. რო დე საც კლი მა ტურ 
პი რო ბებ ზე ვსა უბ რობ, აქ არის და ფიქ სი რე ბუ ლი ასე თი კა ნონ ზო მი
რე ბა:  რო დე საც ჩრდი ლო ე თის კენ მი დი ხარ, უფ რო მე ტია ამ და ა
ვა დე ბე ბის გა მოვ ლე ნის სტა ტის ტი კა. სამ ხ რეთ ში იგი შე და რე ბით 
უფ რო ნაკ ლე ბად იჩენს თავს. ეს გარ კ ვე ულ წი ლად აჩენს სპე კუ
ლა ცი ას იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ მზის სხივს გარ კ ვე უ ლი დამ
ცა ვი ეფექ ტი აქვს და შე სა ბა მი სად, სა დაც D ვი ტა მი ნის დე ფი ცი ტია, 
იქ და ა ვა დე ბის გავ რ ც ე ლე ბა უფ რო მა ღა ლია. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ გა ფან ტუ ლი სკლე რო ზი ქრო ნი კუ ლი, პროგ რე სუ ლი და ა ვა დე
ბაა, დღე ი სათ ვის მი სი  მკურ ნა ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბობს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წარ მა ტე ბე ბი, რო მე ლიც  მი სი პროგ რე სი რე ბის შე
ჩე რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, ზო გი ერ თი ფორ მი სას ხან გ რ ძ ლი ვი 

სტა ბი ლი ზა ცი ის და ზო გი ერ თის პრაქ ტი კუ ლად გან კურ ნე ბი სა საც. 
ზო გა დად რო დე საც  სა უ ბა რია და ა ვა დე ბე ბის გახ ში რე ბა სა და გა
ა ხალ გაზ რ და ვე ბა ზე ეს უფ რო მე ტად იმას უკავ შირ დე ბა, რომ გა ი
ზარ და მა თი გა მოვ ლე ნი სა და დი აგ ნოს ტი რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი. 
და ა ვა დე ბე ბის გა მოვ ლე ნა უფ რო ად რე ულ ეტაპ ზეა შე საძ ლე ბე ლი, 
რი სი სა შა უ ლე ბაც  თუნ დაც 1020 წლის წინ არ არ სე ბობ და.  და ა ვა
დე ბე ბის ად რე უ ლი გა მოვ ლე ნა კი მა თი უფ რო მე ტად პრე ვენ ცი ის 
და მარ თ ვის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. თუმ ცა, ასე ვე არის დაა ვა დე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც მარ თ ლაც გა ა ხალ გაზ რ დავ და, ეს გახ ლავთ ქრო ნი კუ
ლი და ავ დე ბე ბი, მაგ. არ ტე რი უ ლი ჰი პერ ტენ ზია, შაქ რი ა ნი დი ა ბე ტი, 
გუ ლი სა და თა ვის ტვი ნის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბე ბი.

ინფორმაციადაინგლისურიენა–
მეცნიერისიარაღი

– მიმ დი ნა რე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ჩვენს სპე ცი ა ლო ბა ში 
ერთერ თი მთა ვა რი სა კით ხია. არ უნ და დაგ ვაგ ვი ან დეს ინ ფორ
მა ცი ის მი ღე ბა, გა და მუ შა ვე ბა და შემ დეგ მი სი კლი ნი კურ პრაქ
ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა. სა ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ე ბი ამ თვალ საზ რი სით, 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს, მაგ რამ არა ნაკ ლებ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შე სა ბა მი სი პე რი ო დუ ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა
ტუ რის გაც ნო ბა, რო მე ლიც სა ბიბ ლი ო თე კო, თუ ინ ტერ ნეტ სივ რ
ცე ში არ სე ბობს. ამ სტა ტი ე ბის უმ რავ ლე სო ბა ინ გ ლი სურ ენა ზეა, 
შე სა ბა მი სად, სა ჭი როა ინ გ ლი სუ რის იმ დო ნე ზე მა ინც ცოდ ნა, 
რაც სპე ცი ფი კუ რი ლი ტე რა ტუ რას თან მუ შა ო ბის სა შუ ა ლე ბას იძ
ლე ვა. ცხა დია, ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ამ თვალ საზ
რი სით სა მე დი ცი ნო ინ გ ლი სუ რის სწავ ლე ბას უმაღ ლეს სას წავ
ლებ ლებ ში. სა მე დი ცი ნო მეც ნი ე რე ბის სივ რ ცე ში ინ გ ლი სუ რი ენა 
უნი ვერ სა ლუ რია, რო გორც კო მუ ნი კა ცი ის ისე, ტერ მი ნო ლო გი ის 
თვალ საზ რი სით, ად რე მის როლს ლა თი ნუ რი ას რუ ლებ და, თუმ
ცა მან თან და თა ნო ბით და კარ გა თა ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა და ას პა
რე ზი ინ გ ლი სურს და უთ მო. რა საკ ვირ ვე ლია, თუ ინ გ ლი სუ რის 
გარ და კი დევ რო მე ლი მე ენა იცი, ეს კი დევ უფ რო მეტ შე საძ ლებ
ლო ბას გაძ ლევს, თუნ დაც და მა ტე ბით, მხო ლოდ ამ ენა ზე არ სე
ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გაც ნო ბის კუთ ხით. თუმ ცა, თუ ალ ტერ ნა ტი
ვა ზეა სა უ ბა რი, ინ გ ლი სუ რი უალ ტერ ნა ტი ვოა.

პრაგმატიზმიმეცნიერებაში

– ზო გა დად, ძა ლი ან ბევ რი მი ზე ზი არ სე ბობს იმი სა, რომ 
ახალ გაზ რ დე ბი ნაკ ლე ბად არი ან ჩარ თუ ლი კვლე ვებ ში სა ქარ
თ ვე ლო ში. ერთერ თი მი ზე ზი ისაა,  რომ ძა ლი ან ბევ რი სკო ლა, 
რო მე ლიც ფუნ და მენ ტურ, გა მო ყე ნე ბით მეც ნი ე რე ბებ ში გვქონ
და, აღარ არ სე ბობს. სა ზო გა დო ე ბაც უფ რო პრაგ მა ტუ ლი გახ
და  ახალ გაზ რ და იძუ ლე ბუ ლია იმ მი მარ თუ ლე ბით იმუ შა ოს, 
რო მე ლიც მას უფ რო სწრა ფად მის ცემს მა ტე რი ა ლურ, ეკო ნო
მი კურ და მო უ კი დებ ლო ბას. მეც ნი ე რე ბა ში მოღ ვა წე ო ბა, გან სა
კუთ რე ბით კა რი ე რის და საწ ყის ში, დიდ ეკო ნო მი კურ წარ მა ტე ბას 
ვერ მო გი ტანს, მაგ რამ შე იძ ლე ბა მო გი ტა ნოს მო რა ლუ რი კმა ყო
ფი ლე ბა. თუმ ცა,  წარ მა ტე ბულ მეც ნი ერს ეკო ნო მი კუ რა დაც არ 
უჭირს,  მაგ რამ ეს  ძა ლი ან დი დი შრო მის შე დე გად მი იღ წე ვა. ძა
ლი ან ხში რად ჩვენს ახალ გაზ რ დებს ურ ჩევ ნი ათ ამ რთულ გზას 
არ შე უდ გ ნენ. ეს ეკო ნო მი კუ რად ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბის პრობ ლე მაა. უფ რო მე ტად გან ვი თა რე ბულ ში, სა დაც 
მეც ნი ე რე ბის დარ გ ში დი დი ინ ვეს ტი ცი ე ბი იდე ბა, ახალ გაზ რ და 
მეც ნი ერს სა შუ ა ლე ბა აქვს თა ვი სი მოღ ვა წე ო ბის დაწ ყე ბის თა ნა
ვე იყოს და მო უ კი დე ბე ლი. 

 მეც ნი ე რე ბის თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი სფე რო ე ბი მჭიდ
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როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი. თე ო რე ტი კო სე ბი გვაძ ლე ვენ ჰი პო
თე ზას, ასა ბუ თე ბენ მი სი არ სე ბო ბის უფ ლე ბას, შემ დეგ კი ლა
ბო რა ტო რი ებ ში ხდე ბა მი სი და დას ტუ რე ბა, რა საც პრაქ ტი კუ ლი 
შე დე გი და ხში რად კო მერ ცი ა ლი ზა ცი აც მოჰ ყ ვე ბა. მა გა ლი თად, 
მაგ ნი ტორე ზო ნან სუ ლი გა მოკ ვ ლე ვე ბის მე თო დი, რო მელ საც 
ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს მე დი ცი ნა ში და არა მხო ლოდ, 
არ იარ სე ბებ და, ჯერ თე ო რი ის და შემ დეგ ექ ს პე რი მენ ტე ბის შე
დე გად რომ არ მიგ ვე ღო. ამი ტომ უნ და გვეს მო დეს, რომ მეც ნი ე
რე ბას და მის გან ვი თა რე ბას ალ ტერ ნა ტი ვა არა აქვს.

მეცნიერებისგანვითარებისგზები–
კვლევებისინტერნაციონალიზაციადა

თანხებისმოძიება

– მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით, ძა ლი ან ბევ
რი რამ არის გა სა კე თე ბე ლი და მხო ლოდ ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტის 
პრობ ლე მა ტი კით არ შე მო ვი ფარ გ ლე ბო დი. ჩვე ნი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის მქო ნე ქვეყ ნის თ ვის მეც ნი ე რე ბა ად ვი ლი შე სა ნარ
ჩუ ნე ბე ლი არ არის, რად გან დი დი ფი ნან სე ბი სჭირ დე ბა.  ჩვენ 
გვჭირ დე ბა ფი ნან სე ბი არ სე ბუ ლის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნად შე სა
ნარ ჩუ ნებ ლად და ახა ლის გან სა ვი თა რებ ლად. ასე რომ, მაქ სი
მა ლუ რად უნ და მო ვი ზი დოთ და ყვე ლა სა შუ ა ლე ბით მო ვი პო
ვოთ ყვე ლა ნა ი რი რე სურ სი, ეს იქ ნე ბა ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი
ე რო ფონ დე ბი, სა ერ თა შო რი სო რე სურ სე ბი, უც ხო უ რი გრან ტე ბი, 
მიზ ნობ რი ვი გრან ტე ბი სა ხელ მ წი ფო სა და მთავ რო ბი დან და ა.შ. 

მე ო რე სა კით ხია კო ლა ბო რა ცია, ურ თი ერ თა ნამ შ რომ ლო ბა 
ჩვენს პარ ტ ნი ორ უნი ვერ სი ტე ტებ თან. თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ე რე ბა 
ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლუ რი კო ო პე რა ცი ის შე დე გია. მძ ლავ რი სა მეც ნი
ე რო პრო დუქ ცია, რო გორც წე სი, არ გა მო დის ერ თი ლა ბო რა ტო
რი ი დან და უნი ვერ სი ტე ტი დან, ეს არის ბევ რი ლა ბო რა ტო რი ი სა 
და სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რის კვლე ვის ერ თობ ლი ვი ნა მუ შევ რის  შე
დე გი. შე სა ბა მი სად, ჩვენ თუ გვექ ნე ბა ფი ნან სუ რი დე ფი ცი ტი, მი სი 
კომ პენ სი რე ბა გარ კ ვე ულ წი ლად შე საძ ლე ბე ლია ამ თა ნამ შ რომ
ლო ბით. ანუ, თუ ჩვენ მზად ვართ, გვაქვს იდე ე ბი და იგი ვე დო
ნე ზე ვართ, ამ შემ თ ხ ვე ვა ში შეგ ვიძ ლია ჩა ვერ თოთ სხვა დას ხ ვა 
კონ სორ ცი უ მებ ში. ამის კარგ მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს 
ჩვე ნი თა ნამ შ რომ ლო ბა ცერ ნ თან, ჩარ თუ ლო ბა  „ატ ლა სი“ს ექ ს
პე რი მენ ტ ში და სხვებ ში, ეს გარ კ ვე ულ სტი მულს იძ ლე ვა.

ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია შე საძ ლე ბე ლია თუნ დაც ჰუ მა ნი ტა
რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბის თვალ საზ რი სით. კო ო პე რა ცი ის ას პა რე ზი 
უნ და გავ ხა დოთ ის დარ გე ბი, რო მე ლიც ქარ თ ვე ლო ლო გი უ რია. 
არ უნ და მო ვი ხარ შოთ მხო ლოდ სა კუ თარ წვენ ში. მერ წ მუ ნეთ, 
ეს მი მარ თუ ლე ბე ბი არა მხო ლოდ ჩვენ თ ვის, არამ დე მთლი ა
ნად მეც ნი ე რე ბის თ ვის არის სა ინ ტე რე სო. ზო გა დად, სა ქარ თ ვე
ლო შე საძ ლოა იქ ცეს კულ ტუ რო ლო გი უ ლი კვლე ვე ბის ცენ ტ რად. 
ამის მა გა ლი თია არ ქე ო ლო გი უ რი კვლე ვე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში, 
რო მე ლიც დი დი სა ერ თა შო რი სო კონ სორ ცი უ მის კვლე ვის ნა წი
ლი ხდე ბა.  ჩვენ თან აღ მო ჩე ნი ლი არ ტე ფაქ ტე ბის  და კვლე ვის 
შე დე გე ბის შე სა ხებ პუბ ლი კა ცი ე ბი ყო ველ თ ვის მა ღალ რე ი ტინ
გულ ჟურ ნა ლებ ში ქვეყ ნ დე ბა. ეს ჩვენს ცნო ბა დო ბას ზრდის და 
მეც ნი ე რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას ემ სა ხუ რე ბა. ყვე ლა მეც ნი ე რე ბას 
შე საძ ლოა მივ ცეთ სა ერ თა შო რი სო მი მარ თუ ლე ბა, რად გან თე მა 
უამ რა ვია, იქ ნე ბა ეს ვაზ თან, ღვი ნოს თან  თუ სხვა სა კით ხებ თან 
და კავ ში რე ბით. ეს კვლე ვე ბი, გარ და იმი სა, რომ თა ვი სუფ ლად 
შე იძ ლე ბა გახ დეს ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლუ რი კუთ ხით სა ინ ტე რე სო, 
ისი ნი, რო გორც წე სი ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რია, რაც არა ნაკ ლებ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და კი დევ უფ რო მეტ შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე
ვა სხვა დას ხ ვა, მათ შო რის კვლე ვის კუთ ხით

სხვა თა  შო რის, მე არ ვარ ბავ შ ვე ბის სპე ცი ა ლის ტი. ჩე მი 
პირ ვე ლი ინ ტე რე სი არ იყო ბავ შ ვე ბის ნე ი როფ სი ქო ლო გია. 
თავ და პირ ვე ლი ინ ტე რე სი ეხე ბო და მოზ რ დი ლე ბის თა ვის 
ტვი ნის და ზი ა ნე ბის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი ქცე ვის და ფსი ქი
კის ცვლი ლე ბე ბის შეს წავ ლას და ეს იყო მთა ვა რი ამო სა ვა ლი 
წერ ტი ლი. ბავ შ ვე ბით და ინ ტე რე სე ბა თა ვი სით მოხ და, სრუ
ლი ად შემ თ ხ ვე ვით, რო დე საც ადა მი ა ნე ბი გვთხოვ დ ნენ რჩე
ვას, დახ მა რე ბას. ვი ფიქ რე კი დეც, რომ ნე ი როფ სი ქო ლო გი უ
რი ცოდ ნა, შე იძ ლე ბა კარ გად იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი ბავ შ ვე ბის 
გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვი სა და მა თი ეფექ ტიანი 
სწავ ლე ბი სათ ვის და ასეც აღ მოჩ ნ და.

ეს იყო სუფ თა პრაქ ტი კუ ლი მუ შა ო ბა, არა ნა ი რი სა მეც ნი ე რო 
ინ ტე რე სი არ მქო ნია. მეც ნი ე რე ბა არის პრაქ ტი კუ ლი აქ ტი ვო ბე
ბის გან ზო გა დე ბა. ინ დუქ ცი უ რი მე თო დის მიდ გო მა გა მო ვი და 
– ბევ რი ემ პი რი უ ლი მა სა ლა გროვ დე ბა და კა ნონ ზო მი ე რე ბებს 
ვხე დავთ, მე რე გვინ დე ბა ამ კა ნონ ზო მი ე რე ბე ბის შე მოწ მე ბა. 
სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფებ თან ემ პი რი უ ლი მუ შა ო ბით მი ღე ბუ ლ შე დე
გებს ვა მოწ მებთ და ისევ ჩვენ ვე ვნერ გავთ პრაქ ტი კა ში. ჩემ თ ვის 
მი უ ღე ბე ლია მეც ნი ე რე ბა მეც ნი ე რე ბის თ ვის, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, 
რომ ადა მი ა ნებს ად გე ბათ ჩვე ნი მეც ნი ე რე ბა. აბ ს ტ რაქ ტუ ლი 
მეც ნი ე რე ბის მე არ მეს მის. ფუნ და მენ ტუ რი, ერ თი შე ხედ ვით 
თე ო რი უ ლი მეც ნი ე რე ბაც კი, აუ ცი ლებ ლად ტრან ს ლირ დე ბა 
პრაქ ტი კა ში. ჩემ თ ვის მეც ნი ე რე ბა არის ის, რა საც ჩვენ ყო ველ

თა მარ გა გო ში ძე: 
მეც ნი ე რე ბა

მკვდა რია, თუ მას 
არ აქვს პრაქ ტი კუ
ლი გა მო ყე ნე ბის
შე საძ ლებ ლო ბა

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის ფსი ქო ლო გი ის და გა ნათ ლე ბის ფა კულ ტე ტის 
დე კა ნი, ნე ი როფ სი ქო ლო გი, პრო ფე სო რი თა მარ გა გო ში ძე იმ 
იშ ვი ათ მეც ნი ე რებს შო რი საა, ვის მო საზ რე ბებ საც სა ქარ თ ვე ლოს 
მე დი ა სა თუ სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში აბ სო ლუ ტუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ
ლი ინ ტე რე სე ბის, ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა თუ პრო ფე სი ის ადა მი ა ნე ბი 
აზი ა რე ბენ, ეთან ხ მე ბი ან, აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლე ბი არი ან. ეს მო საზ
რე ბე ბი, ყვე ლა ზე ხში რად, ბავ შ ვე ბის აღ ზ რ დას, გან ვი თა რე ბას 
ეხე ბა. თუმ ცა თა ვად მეც ნი ე რი გვიხ ს ნის, რომ ბავ შ ვ თა ფსი ქო
ლო გი ით იგი შე და რე ბით მოგ ვი ა ნე ბით და ინ ტე რეს და:

დ ღი უ რო ბა ში ვხვდე ბით, მი სი ანა ლი ზი, 
მი სი გან ზო გა დე ბა, მო დე ლი რე ბა და ამ 
მო დე ლე ბის შე მოწ მე ბა. მუ შა ობს თუ არა 
ეს მო დე ლე ბი? თუ არ მუ შა ობს, მა შინ სად 
მუ შა ობს და სად არა? რო ცა შენ ძა ლი ან 
ბევრ გან ს ხ ვა ვე ბულ პრობ ლე მას ხე დავ 
და, ამა ვე დროს რა ღაც კა ნონ ზო მი ე რე
ბას იჭერ, ეს უკ ვე ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა 
და მოგ ვი ა ნე ბით, სა მეც ნი ე რო ინ ტე რე
სიც გიჩ ნ დე ბა.

– თქვენ სა უბ რებს ძა ლი ან ხში რად 
აზი ა რე ბენ, მათ შო რის ჩე მი მე გობ რე ბიც. 
ბევრს უთ ქ ვამს, რომ თით ქოს მარ ტი ვია 

ყვე ლა ფე რი ის, რაც მო ვის მი ნეთ, მაგ რამ 
ალ ბათ საკ მა ოდ ძნე ლი იყო აქამ დე მივ
სუ ლი ყა ვით?

– ვერ გეტ ყ ვით, რა ქმნის ამ სი მარ ტი
ვეს. შე იძ ლე ბა ეს პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი
ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს. მეც ნი ე რე ბა 
არის, ფაქ ტობ რი ვად, თე ო რია პრაქ ტი კა
ში. მეც ნი ე რე ბა მკვდა რია, თუ მას არ აქვს 
პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო
ბა. ასე თი ტერ მი ნი არ სე ბობს – გა მო ყე
ნე ბი თი მეც ნი ე რე ბა, რაც ჩემ თ ვის ცუ დად 
ჟღერს. ყვე ლა ზე თე ო რი უ ლი და ფუნ და
მენ ტუ რი დარ გე ბიც კი, ფი ზი კა ში და მა თე

მა ტი კა ში, აუ ცი ლებ ლად გა მო ყე ნე ბა დია 
ხოლ მე. შე იძ ლე ბა ახ ლა არ იყოს, მაგ რამ 
შემ დეგ ში იქ ნე ბა. 

რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, რომ 
დას კ ვ ნე ბი და მიგ ნე ბე ბი, გარ და იმი სა, 
რომ სა ზო გა დო ე ბის თ ვის იყოს გა სა გე ბი, 
გა ზი ა რე ბუ ლი იყოს სა ერ თა შო რი სო სა
მეც ნი ე რო წრე ე ბის მი ერ? 

არ ვარ გა ნე ბივ რე ბუ ლი სა ერ თა შო
რი სო კავ ში რე ბით. ზო გა დად, ჩვე ნი მი
მარ თუ ლე ბა ცო ტა და ხუ რუ ლია ამ თვალ
საზ რი სით. მი თ უ მე ტეს, რომ ჩვე ნი თა ო ბა 
ჩა კე ტილ სივ რ ცე ში ვიზ რ დე ბო დით და 
ვსწავ ლობ დით. 

ჩემ თ ვის სა სი ა მოვ ნოა ხოლ მე იმის 
აღ მო ჩე ნა, რო ცა სრუ ლი ად და მო უ კი დებ
ლად მი დი ხარ რა ღაც აზ რამ დე, რომ ლამ
დეც სხვა მეც ნი ე რე ბიც მი ვიდ ნენ. მახ სოვს 
ჩე მი გან ც და, რო დე საც პირ ვე ლად მოვ ხ
ვ დი ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში და 
ვნა ხე წიგ ნი, რო მე ლიც ეხე ბო და იმას, რა
საც ჩვენ ხე ლე ბით ვა კე თებ დით, სა დამ
დეც დაკ ვირ ვე ბი სა და თე ო რი ე ბის სა ფუძ
ველ ზე მი ვე დით. მე რე აღ მოჩ ნ და,რომ ეს 
სა ერ თოდ არ არის ჩე მი სფე რო და ოკუ პა
ცი უ რი თე რა პი ის სფე როა, მაგ რამ თა ვად 
პრინ ცი პი და მიდ გო მა იყო სა ინ ტე რე სო.

მე ო რე მსგავ სი შემ თ ხ ვე ვა გერ მა ნი ა ში 
მქონ და, რო ცა ის სის ტე მა, რა სის ტე მა საც 
მე და ჩე მი თა ნამ შ რომ ლე ბი ვი ყე ნებთ 
ბავ შ ვებ თან მუ შა ო ბა ში, აღ მო ვა ჩი ნე სხვა 
სა თა უ რით – სხვა ადა მი ა ნე ბიც ასე თი ვე 
ჰო ლის ტურ, მთლი ა ნო ბით მიდ გო მას იყე
ნებ დ ნენ, რაც არის სა სი ა მოვ ნო. 

– რი თია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი თქვე ნი მიდ
გო მე ბი ბავ შ ვებ თან ურ თი ერ თო ბა ში?

– ჩვე ნი დახ მა რე ბის სის ტე მა არის აწ
ყო ბი ლი თე ო რი ა ზე, რო მე ლიც გუ ლის
ხ მობს, რომ ადა მი ა ნის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა 
მრა ვალ მ ხ რი ვია და ნე გა ტი ვი, ანუ მი ნუ
სი, სიმ პ ტო მი და პრობ ლე მე ბი არის მხო
ლოდ ერ თი მხა რე. ჩვენ არ უნ და ვკონ ცენ
ტ რირ დეთ ამ პრობ ლე მებ ზე. ჩვენ უნ და 
ვი პო ვოთ ძლი ე რი მხა რე ე ბი და კომ პენ სა
ტო რუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი მოვ ძებ ნოთ, რომ
ლი თაც ჩა ვა ნაც ვ ლებთ ნე გა ტივს. 

ჩვენ მივ ყ ვე ბით გან ვი თა რე ბის ლო
გი კას, ჩვენ ვი ცით რა რის შემ დეგ უნ და 
იყოს და ვი ცით, რო გორ უნ და ვი მუ შა ოთ. 
ან უნ და იმუ შაო ე.წ. ელე მენ ტა რუ ლი დან 
რთუ ლის კენ, ან პი რი ქით – გა აჩ ნია, რა 
სი ტუ ა ციაა. ჩვენ საქ მე გვაქვს ისეთ სი ტუ
ა ცი ებ თან, რო ცა ვერ შევ ც ვ ლით ბი ო ლო
გი ას, ცუდს ვერ შევ ც ვ ლით – ცენ ტ რა ლუ რი 
ნერ ვუ ლი სის ტე მის და ზი ა ნე ბას ვერ შევ ც
ვ ლით, ვერც დის ფუნ ქ ცი ას, მაგ რამ ჩვენ 
შეგ ვიძ ლია შევ თა ვა ზოთ ამ სის ტე მას ისე
თი სი ტუ ა ცი ე ბი, სა დაც ის ის წავ ლის თა ვი
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დან აწ ყო ბას, ადაპ ტა ცი ის და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ახა ლი მექ ნიზ მე
ბის შე მუ შა ვე ბას. 

ეს სის ტე მა მუ შა ობს, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა გან ვი თა რე ბის 
დარ ღ ვე ვის შემ თ ხ ვე ვა ში და ყვე ლა ტი პის ცენ ტ რა ლუ რი ნერ ვუ
ლი სის ტე მის და ზი ა ნე ბის შემ თ ხ ვე ვა ში. მოზ რ დი ლებ თა ნაც იგი ვე 
პრინ ცი პი გვაქვს და ბავ შ ვებ თა ნაც. ბავ შ ვებ თან სირ თუ ლე კი დევ 
ის არის, რომ მათ პრობ ლე მას თან ახ ლავს გან ვი თა რე ბა. გან
ვი თა რე ბას თა ვი სი კა ნონ ზო მი ე რე ბა აქვს, ის შე იძ ლე ბა იყოს 
შე ფერ ხე ბუ ლი, და მა ხინ ჯე ბუ ლი, ამი ტომ ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია, რო გო რია ეს გან ვი თა რე ბა, რო გო რი ლო გი კით მი დის. 
ჩვენ ვი ყე ნებთ ქცე ვით მო დე ლებ საც. იმი ტომ, რომ ადა მი ა ნი მო
ტი ვა ცი ი სა და მოთ ხოვ ნი ლე ბის მქო ნე არ სე ბაა. მაგ რამ ჩვენ უფ
რო ცო ტა ფარ თოდ ვუ ყუ რებთ ადა მი ა ნის ქცე ვას და მას უფ რო 
ფარ თო, მრა ვალ ფაქ ტო რი ან კონ ტექ ს ტ ში გან ვი ხი ლავთ, ვიდ რე 
ეს მო ტი ვა ცია, სტი მუ ლი და და ჯილ დო ე ბადას ჯაა.

– გქო ნი ათ შემ თ ხ ვე ვა, რო ცა და საწ ყის ში ვერც კი წარ მო იდ
გენ დით, ისეთ წარ მა ტე ბულ შე დეგს მი აღ წი ეთ?

– ცხა დია, ყო ველ თ ვის უფ რო უა რე სი წარ მოგ ვიდ გე ნია, ვიდ
რე შე იძ ლე ბა შე დე გი იყოს. რად გან ყვე ლა ნა ი რი ლო გი კით, 
რო ცა თა ვის ტვი ნის ძა ლი ან დი დი ზო მე ბია და ზი ა ნე ბუ ლი, მა
გა ლი თად, ქა ლა ტვი ნის ტრავ მის შემ დეგ, სის ხ ლის მი მოქ ცე ვის 
მოშ ლის შემ დეგ, ადა მი ა ნი ვერ ლა პა რა კობს, ვერ გრძნობს, მეხ
სი ე რე ბა არ აქვს, დე ზო რი ენ ტი რე ბუ ლია – პო ზი ტი უ რი პროგ ნო
ზის გა კე თე ბა საკ მა ოდ რთუ ლია. 

მაგ რამ ადა მი ა ნის ნერ ვულ სის ტე მას აქვს სა ო ცა რი პლას ტი უ
რო ბის უნა რი. ჩვენ უბ რა ლოდ ვი ყე ნებთ ამ უნარს. ად რე ით ვ ლე ბო
და, რომ ნე ი რო ნი არ რე გე ნე რირ დე ბო და, ახ ლა აღ მოჩ ნ და, რომ 
ეს პრო ცე სი შე საძ ლე ბე ლი ა ი ყოს გა ნახ ლე ბა დი, შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა
ლიბ დეს სხვა ნე ი რო ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ახა ლი სის ტე მე ბი.

ძა ლი ან დი დი ინ ფორ მა ცია დაგ როვ და ნე ი რო მეც ნი ე რე ბებ
ში, რო მე ლიც ჩვენ პრაქ ტი კა ში ვი ცით. ჩვე ნი ობი ექ ტი არ არის 
ნე ი რო ნუ ლი აქ ტი ვო ბა, ჩვე ნი ობი ექ ტი ადა მი ა ნია. დღეს ბევ რი 
ახა ლი კვლე ვაა, რო მე ლიც გვე უბ ნე ბა იმას, თუ რა ხდე ბა თა ვის 
ტვინ ში, სას წა უ ლი კვლე ვე ბია და შე დე გე ბი, რაც გვიჩ ვე ნებს რო
გო რია ტვი ნის, ნე ი რო ნუ ლი სის ტე მე ბის პლას ტი უ რო ბის ნე ი რო
ფი ზი ო ლო გი უ რი და ნე ი რო ბი ო ლო გი უ რი სა ფუძ ვ ლე ბი. ჩვენ თ
ვის ეს არ არის სას წა უ ლი, იმი ტომ, რომ სა ბო ლოო ჯამ ში, ჩვენ 
ვი ღებთ ხოლ მე პრო დუქტს, რო მელ საც ჩვენ თვი თონ არ ვე ლო
დე ბო დით. ადა მი ა ნი არ ლა პა რა კობ და და ლა პა რა კობს, რო ცა 
მი სი ტვი ნის ის ნა წი ლე ბია და ზი ა ნე ბუ ლი, რომ ლი თაც ვერ უნ და 
ლა პა რა კობ დეს. მაგ რამ ლა პა რა კობს.

არის შემ თ ხ ვე ვე ბი, რო ცა პროგ რე სი არ გვაქვს, ან ძა ლი ან 
მცი რეა. გვაქვს ასე თი შემ თ ხ ვე ვე ბიც და ისი ნი გან სა კუთ რე ბით 
რთუ ლად გა და სა ტა ნია ემო ცი უ რად.

– ალ ბათ ადა მი ა ნებ მა, სა ზო გა დო ე ბამ მე ტი უნ და იცო დეს ამ 
შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, რად გან გქონ დეს იმე დი, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია.

– ჩვე ნი საქ მე და მეც ნი ე რე ბა ღი რე ბუ ლე ბებ თან არის კავ
შირ ში. მა გა ლი თად, თა ვის ტვინს ნე ი რო ა ნა ტო მი აც სწავ ლობს, 
მაგ რამ ჩვენ რო ცა ვსწავ ლობთ თა ვის ტვი ნის აქ ტი ვო ბას, ვსწავ
ლობთ ადა მი ა ნის ქცე ვას თან მი მარ თე ბა ში, რაც ღი რე ბუ ლე ბებ
თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. და მო კი დე ბუ ლე ბა არის მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შენ რი სი გჯე რა. 

დე ფი ცი ტი და დე ფექ ტი არის რე ა ლო ბის ერ თი მხა რე და იმ 
რე ა ლო ბას კი დევ ბევ რი სხვა მხა რე აქვს. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ დე ფი ციტ ზე ვმუ შა ობთ, ჩვენ ვით ვა ლის წი ნებთ ამ და ნარ ჩენ 
მხა რე ებს

ნე ო როფ სი ქო ლო გია და ნე ო რო მეც ნი ე რე ბა შე იძ ლე ბა ვი ღა
ცამ ჩათ ვა ლოს თა ვის თა ვად მეც ნი ე რე ბად, რო მელ საც რე ა ლურ 
ცხოვ რე ბას თან კავ ში რი არა აქვს, მაგ რამ ეს ასე არ არის. ჩვე ნი 
მე თო დის და მიდ გო მის წარ მა ტე ბა იმან გა ნა პი რო ბა, რომ ჩვენ 
მას ვი ყე ნებთ არა მხო ლოდ და ზი ა ნე ბუ ლი ტვი ნის ფუნ ქ ცი ო ნი რე
ბის შე დე გე ბის, არა მედ ჩვე უ ლებ რივ ადა მი ა ნებ თან მი მარ თე ბა
შიც. მა თი ტვი ნი ჩვე უ ლებ რი ვად ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. ის პრობ ლე მა, 
რაც შე იძ ლე ბა და ზი ა ნე ბულ, დის ფუნ ქ ცი ურ ტვინს ჰქონ დეს, შე
საძ ლოა მას არ აქვს. მაგ რამ ამ და ზი ა ნე ბულ მა და დის ფუნ ქ ცი
ურ მა ტვინ მა გვას წავ ლა ჩვენ, რო გო რი უნ და იყოს ტვი ნის ნორ
მა ლუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა. სა ა თის მე ქა ნიზმს ვერ გა ი გებ, თუ არ 
და შა ლე და არ ააწ ყ ვე, რომ გა ფუჭ დე ბა, მე რე დაშ ლი სა ათს. 
ასე ვეა ჩვე ნი თა ვის ტვი ნის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბაც. და ზი ა ნე ბუ ლი თა
ვის ტვი ნის მქო ნე ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბა ჩვენ გვას წავ ლის, 
ადა მი ა ნის ქცე ვას, მის ემო ცი ებს, მის შე მეც ნე ბას ტვი ნის რო მე
ლი სის ტე მე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა გა ნა პი რო ბებს. ცხა დია, ასე თი 
ტვი ნი თვი სებ რი ვად სხვა არის, მაგ რამ უფ რო კარ გად გვა ნა ხებს 
ნორ მა ლუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის პრინ ცი პებს, ნორ მა ლურ ფუნ ქ ცი
ო ნი რე ბა ში რა შე იძ ლე ბა შეც ვა ლო. მე მომ მარ თა ვენ, რო გორც 
პო ზი ტი უ რი ფსი ქო ლო გი ის წარ მო მად გე ნელს ან ფსი ქო თე რა
პევტს, მაგ რამ მე არც ერ თი არ ვარ და არც მე ო რე. მე ვარ უბ რა
ლოდ ნე ი როფ სი ქო ლო გი, რო მელ მაც იცის ჩვე ნი ტვი ნი რო გორ 
მუ შა ობს და რო გორ შე იძ ლე ბა ჩვენ მა ფსი ქო ლო გი ურ მა მდგო
მა რე ო ბამ ჩვენ ტვინ ზე ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს და პი რი ქით, ჩვე
ნი ტვი ნი რო გორ ახ დენს გავ ლე ნას, რო გორ ცვლის ჩვენ ფსი ქო
ლო გი ურ და ქცე ვით აქ ტი ვო ბას. 

პო ზი ტი ურ მო ლო დინს აქვს ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა. ახა
ლა უკ ვე წა მო ვი და ასე თი კვლე ვე ბი,რო მე ლიც გვე უბ ნე ბა,რომ 
ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა სე რი ო ზულ გავ ლე ნას ახ დენს 
ჩვენს ფი ზი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე და ამის ძა ლი ან ბევ რი მა გა ლი
თი შე მიძ ლია მო გიყ ვა ნოთ.

სა ქარ თ ვე ლო ში არ არის „მო დუ რი“ ფსი ქო სო მა ტუ რი მე
დი ცი ნა. გან ვი თა რე ბულ სამ ყა რო ში ყვე ლა და ა ვა დე ბა – კუ ჭის 
წყლუ ლი დან დაწ ყე ბუ ლი, დამ თავ რე ბუ ლი კა ნის და ა ვა დე ბე ბით, 
ით ვ ლე ბა ფსი ქო სო მა ტუ რად. შე სა ბა მი სად, და მო კი დე ბუ ლე ბა 
და მიდ გო მაც და მკურ ნა ლო ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბაც არის 
ფსი ქო ლო გი ზე ბუ ლი. პა ცი ენ ტი აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი თავის 
მკურ ნა ლო ბა ში, დი დი აქ ცენ ტი კეთ დე ბა მის გა ნათ ლე ბა ზე და 
ფსი ქო ლო გი უ რად კარ გად ყოფ ნა ზე . 

შენ თუ არ გაქვს პო ზი ტი უ რი მო ლო დი ნი ჩვე უ ლებ რი ვი ადა
მი ა ნის გან, ის ადა მი ა ნი მო ტი ვი რე ბუ ლი ვერ იქ ნე ბა. ამას მე კი 
არ ვამ ბობ, ძა ლი ან ბევ რი ფსი ქო ლო გი უ რი კვლე ვა ადას ტუ
რებს. ეს გან სა კუთ რე ბით კარ გად ჩანს ბავ შ ვებ თან. მა გა ლი
თად, მას წავ ლებ ლის მო ლო დი ნის შეც ვ ლის გა მო, შე საძ ლოა 
მოს წავ ლეს მო ტი ვა ცია და უქ ვე ი თო, სწავ ლის ინ ტე რე სი და უ
კარ გო და პი რო ბი თად, ბე ჯი თი მოს წავ ლე აქ ციო წა რუ მა ტე ბელ 
მოს წავ ლედ. ან პი რი ქით, წა რუ მა ტე ბე ლი მოს წავ ლე მას წავ ლე
ბელ მა თა ვის მო ლო დი ნით და წა ხა ლი სე ბით, ხე ლი შე უწ ყოს 
მოს წავ ლეს წარ მა ტე ბის მი ღე ვა ში და სა კუ თა რი პო ტენ ცი ა ლის 
გა მოვ ლე ნა ში.

– ის და ძა ბუ ლი ნერ ვუ ლი ფო ნი, და პი რის პი რე ბა სა ზო გა დო
ე ბა ში რაც არ სე ბობს, ჩვენს ფი ზი კურ ჯან მ რ თე ლო ბა ზე აი სა ხე ბა? 

– ცხა დია, მაგ რამ ის მის კით ხ ვა, რა ტომ არის ასე თი ნერ ვუ ლი 
და და ძა ბუ ლი ფო ნი? ეს ფსი ქი კი დან მო დის ხომ? შენ ხარ უკ მა
ყო ფი ლო, შენს მიზ ნებს ვერ მი აღ წიე, არა ვის არ მოს წონს თა ვი
სი ცხოვ რე ბა. ბედ ნი ე რე ბის ინ დექ სი რომ და ბა ლი გვაქვს, ცხა
დია აი სა ხე ბა ჩვენს ფი ზი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე. შენ გაქვს სტრე სი 
და ის აი სა ხე ბა ფი ზი კურ მდგო მა რე ო ბა ზეც, ადა მი ა ნე ბი უფ რო 
ბევრს ავად მ ყო ფო ბენ, რად გან იმუ ნი ტე ტი უქ ვე ი თე დე ბათ სტრე
სის გა მო, უფ რო უკმა ყო ფი ლო ე ბი არი ან თა ვი ან თი ცხოვ რე ბით. 
ეს იწ ვევს და ძა ბულ, მა ღა ლი შფოთ ვის ფონს სა ზო გა დო ე ბა ში.

ზო გა დად ემო ცი ე ბის მარ თ ვა რა არის? ჩვე ნი ტვი ნი სა მი ნა
წი ლის გან შედ გე ბა: ქერ ქი არის ყვე ლაფ რის დი რექ ტო რი, მე რე 
მო დის შუა ნა წი ლი და ბო ლოს ტვი ნის ძვე ლი და თით ქოს, ელე
მენ ტა რუ ლი ნა წი ლი ტვი ნის ღე რო. მაგ რამ ეს ელე მენ ტა რუ ლი 
ნა წი ლი არის სა სი ცოც ხ ლო ნა წი ლი. ტვი ნის ქერ ქის შუბ ლის წი
ლი არის ზუს ტად ის წი ლი, რო მელ საც მარ თავს სხვა ნა წი ლები, 
მას აძ ლევს ინ ფორ მა ცი ას ყვე ლა სხვა ნა წი ლი და ის კი მოქ მე დე
ბის ბრძა ნე ბას იძ ლე ვა. ამა ვე დროს, ეს არის ზუს ტად ის ნა წი ლი, 
რო მე ლიც აღ ზ რ დას ექ ვემ დე ბა რე ბა. 

შუბ ლის ძარ ღ ვი გა გიწ ყ და, უშუბ ლო ადა მი ა ნი ხარ – ეს შემ
თ ხ ვე ვი თი ტერ მი ნე ბი არ არის. ტვი ნის შუბ ლის ნა წი ლის სა შუ ა
ლე ბით აკონ ტ რო ლებს ადა მი ა ნი თა ვის ქცე ვას, იკა ვებს სი ტუ ა ცი
ი სათ ვის არა სა ჭი რო, არა ა დეკ ვა ტურ იმ პულ სებს, ისა ხავს მი ზანს, 
შე ი მუ შა ვებს გეგ მას, შე უძ ლია რის კე ბის გათ ვ ლა.

ცნო ბი ლია ფი ნე ას გე ი ჯის მა გა ლი თი, რო მე ლიც ნე ი როფ
სი ქო ლო გი ის ყვე ლა სა ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ში შუბ ლის წი ლის და
ზი ა ნე ბის მა გა ლი თად მო ყავთ. თუ რო გორ შე იძ ლე ბა ძა ლი ან 
ზრდი ლო ბი ა ნი და კარ გად აღ ზ რ დი ლი, მშრო მე ლი ადა მი ა ნი, 
შუბ ლის და ზი ა ნე ბის შემ დეგ, გახ დეს უზ რ დე ლი, იმ პულ სუ რი და 
აგ რე სი უ ლი. 

გე ნე ტი კუ რად არის ჩა დე ბუ ლი, რომ შუბ ლის წი ლი, რე ა ლუ
რად, ვი თარ დე ბა 21 წლამ დე. რო ცა ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი 
11 წლის თ ვის უკ ვე გან ვი თა რე ბუ ლია. ვსა უბ რობ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ 
სის ტე მებ ზე, რო მე ლიც მეტ ნაკ ლე ბად ჩემს ქცე ვას გა ნა პი რო ბებს. 
21 წლამ დე თუ იმ პულსს ვერ იკა ვებ, 21 წლის მე რე მე ვერ გას წავ
ლი შე კა ვე ბას; შენ თუ არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა არ შე გიძ ლია 21 წლამ
დე, მე რე ამას სწავ ლა გა გი ჭირ დე ბა; თუ შენ მიზ ნით მოქ მე დე ბა 
და და გეგ მ ვა ვერ ის წავ ლე 21 წლამ დე, ამას მე ვერ გას წავ ლი.

– თქვენ თქვით, რომ არ გა მო ირ ჩე ვით გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სა ერ თა შო რი სო კავ ში რე ბით. თუმ ცა, რე ა ლუ რად, თქვენ ხართ 
ქარ თ ველ თა ნა მედ რო ვე ფსი ქო ლო გებ ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი ცი
ტი რე ბის მქო ნე მეც ნი ე რი. რა თე მებ თან და კავ ში რე ბით გცი ტი რე
ბენ ყვე ლა ზე მე ტად?

– უფ რო ნე ი როფ სი ქო ლო გი ურ თე მებს ცი ტი რე ბენ, რომ ლე
ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ეპი ლეფ სი ას თან. იმი ტომ, რომ დი დი ხა ნი 
და ახ ლაც, ჩე მი ცხოვ რე ბა და კავ ში რე ბუ ლი არის ეპი ლეფ სი ის 
მქო ნე ადა მი ა ნე ბის მკურ ნა ლო ბას თან ნევ რო ლო გი ი სა და ნე ი
როფ სი ქო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი, ამ მხრივ, ვფიქ რობ, ერ თა დერ თი 
იყო ყო ველ თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში. სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა საც 
ზუს ტად ეს ინ ს ტი ტუ ტი ახორ ცი ე ლებ და და, შე სა ბა მი სად, ძა ლი
ან ბევ რი კვლე ვაა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ეპი ლეფ სი ის მკურ ნა ლო ბა

სა და ეპი ლეფ სი ის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის ფსი ქო ლო გი ურ თა ვი სე
ბუ რე ბებ ზე.

ეპი ლეფ სია არის ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა და ის, თუ რო გორ 
უყუ რებს იგი მას, მის ცხოვ რე ბას, გავ ლე ნას ახ დენს მის მკურ
ნა ლო ბა ზეც. ეპი ლეფ სი ას ბი ო ლო გი უ რი მი ზე ზი აქვს: ნე ი რო ნის 
პა თო ლო გი უ რი აქ ტი ვო ბა, თუმ ცა ის უკავ შირ დე ბა ასე ვე ფსი ქო
ლო გი ურ და ნე ი როფ სი ქო ლო გი ურ პრობ ლე მებს და ხში რად 
ეპი ლეფ სი ის მქო ნე პი როვ ნე ბას უფ რო მე ტად სტან ჯავს ფსი ქო
ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი, ვიდ რე თვი თონ და ა ვა დე ბა.

მე მახ სოვს, საბ ჭო თა პე რი ოდ ში, რო ცა მა ლავ დ ნენ ბავ შ
ვებს, ახ ლაც უჭირთ ამ მდგო მა რე ო ბის ღი ად აღი ა რე ბა. ამ საქ
ცი ე ლით ისი ნი ცდი ლო ბენ და იც ვან თა ვი ან თი შვი ლე ბი და თა ვი 
სტიგ მა ტი ზე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის გან. 

ზოგ ჯერ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლად, ზოგ ჯერ გა უც ნო ბი ე რებ ლად, 
ასე თი ადა მი ა ნი არას რულ ფა სოვ ნად, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად აღიქ მე
ბა და ეს ერთერ თი ნი შა ნია სტიგ მის. სტიგ მა ტი ზე ბა ხდე ბა მა შინ, 
თუ მას იზი ა რებს ჯგუ ფი, რო მელ საც აქვს ძა ლა უფ ლე ბა.

სტიგ მა ტი ზე ბის ხა რის ხი თან და თან იც ვ ლე ბა, თუმ ცა არის ძა
ლი ან ბევ რი ცრურ წ მე ნა ეპი ლეფ სი ას თან და კავ ში რე ბით. არის 
მე ო რე უკი დუ რე სო ბაც, რო ცა მი აჩ ნი ათ, რომ „ეს არა ფე რი არ 
არის“. ეს მი უ ღებ ლო ბაა. ასე თი მი უ ღებ ლო ბა აქვთ ოჯა ხის წევ
რებს, სა ზო გა დო ე ბას და თვი თონ ამ მდგო მა რე ო ბის მქო ნე ადა
მი ა ნებს.

ბო ლო ჩვე ნი სტა ტია, რო მე ლიც მა ლე გა მოქ ვეყ ნ დე ბა სწო
რედ ეპი ლეფ სი ის მქო ნე პი რე ბის თვით ს ტიგ მა ტი ზა ცი ას ეხე ბა. 
მას ში ზუს ტად არის აღ წე რი ლი ეპი ლეფ სი ის მქო ნე გარ და ტე ხის 
ასა კის პი რე ბის წარ მოდ გე ნა თა ვი სი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. 
ისი ნი თვლი ან, რომ მო მა ვა ლი არ აქვთ. მა გა ლი თად, გო გო ნე ბი 
ეპი ლეფ სი ას აკავ ში რე ბენ უშ ვი ლო ბას თან, სი მა ხინ ჯეს თან. ბი ჭე
ბი უკავ ში რე ბენ პა სი უ რო ბას, მარ ტო ო ბას, წარ სულს. ეს ხედ ვე ბი 
მო დის გა რე მოს გან, ოჯა ხის გან, გავ რ ცე ლე ბუ ლი ცრურ წ მე ნე ბის
გან. სამ წუ ხა როდ, კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ამ ადა მი ა ნებს არ აქვთ 
პო ზი ტი უ რი მო ლო დი ნე ბი – გო გო ნე ბი უფ რო რთულ მდგო მა რე
ო ბა ში არი ან ამ მხრივ, ვიდ რე ბი ჭე ბი. 

– ჩვენ შეგ ვიძ ლია ვმარ თოთ ჩვე ნი მო ლო დი ნე ბი?

– ცხა დია, ეს უკ ვე წმინდა ფსი ქო ლო გი ის სა კით ხია. მო ლო
დი ნი არ უნ და იყოს არა ა დეკ ვა ტუ რი. აი, რა შია მთე ლი უბე დუ რე
ბა. ჩვენ, ორი ვე შემ თ ხ ვე ვა ში, პრობ ლე მა გვაქვს: რო ცა მო ლო
დი ნი არის ძა ლი ან არა ა დეკ ვა ტუ რად და ბა ლი და მე ო რე შემ თ
ხ ვე ვა ში – რო ცა ის ძა ლი ან არა ა დეკ ვა ტუ რად მა ღა ლია. ეს არის 
აღ ზ რ დის მთა ვა რი ამო ცა ნა, რომ შენ ადეკ ვა ტუ რი მო ლო დი ნე ბი 
ჩა მო გი ყა ლი ბო და შენ თავ ზე გქონ დეს შე და რე ბით ადეკ ვა ტუ რი 
წარ მოდ გე ნა. იყო თვით და ჯე რე ბუ ლი ადა მი ა ნი, თუმ ცა არა არა
ა დეკ ვა ტუ რი, ნარ ცი სის ტუ რი მიდ რე კი ლე ბე ბით.

ახ ლა ჩვენ ვლა პა რა კობთ წარ მა ტე ბის ფორ მუ ლა ზე. ამ შემ
თ ხ ვე ვა ში ჩვე ნი ტვი ნის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა არის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი. იმი ტომ, რომ, ჩვენ შეგ ვიძ ლია, მეტნაკ ლე ბად, ჩვე ნი 
ფსი ქო ლო გი უ რი გან წ ყო ბე ბით მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ზე ზე გავ ლე
ნის მოხ დე ნა. ადეკ ვა ტუ რი მო ლო დი ნე ბი და თვით შე ფა სე ბა პი
როვ ნე ბის მენ ტა ლუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის ფუნ და მენ ტია.
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– უნი ვერ სი ტე ტი რომ და ვამ თავ რე, 
უნი ვერ სი ტეტ ში მუ შა ო ბას თან ერ თად 
სხვა დას ხ ვა ად გი ლას ვმუ შა ობ დი – გა ნათ
ლე ბის სა მი ნის ტ რო ში, სკო ლა ში, ან სხვა
დას ხ ვა პრო ექ ტებ ში ვი ყა ვი ჩარ თუ ლი. 
ვმუ შა ობ დი ყველ გან, სა დაც კი ამის სა შუ
ა ლე ბა მეძ ლე ო და. 2005 წლი დან ვი ყა ვი 
ასის ტენტპრო ფე სო რი. სწო რედ ამ დროს 
მივ ხ ვ დი, რომ არა ფე რი არ მაძ ლევ და 
ისე თი პრო ფე სი უ ლი ზრდაგან ვი თა რე
ბის სა შუ ა ლე ბას, რო გორც უნი ვერ სი ტე ტი 
და სტუ დენ ტებ თან მუ შა ო ბა. ჩემ თ ვის ეს 
მარ თ ლა ცნო ბი ე რი არ ჩე ვა ნი იყო. ვი ცო
დი, რომ ამით კარ გი შე მო სა ვა ლი არა
სო დეს გექ ნე ბა, მაგ რამ არა ფე რი ისე არ 
მა ბედ ნი ე რებ და, რო გორც უნი ვერ სი ტე ტი, 
სტუ დენ ტე ბი. გარ და ამი სა, ჩვენ გვქონ და 
კვლე ვი თი ჯგუ ფი, რო მე ლიც პი როვ ნე ბი
სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ს ხ ვა ვე ბე ბის, 
ფსი ქო ლო გი უ რი შე ფა სე ბი სა და კონ სულ
ტი რე ბის თე მა ტი კას იკ ვ ლევ და. თა ნამ შ
რომ ლე ბას თან ერ თად ვმე გობ რობ დით 
კი დეც და ერ თად, ცა რი ელ ენ თუ ზი აზ მ ზე 
ვმუ შა ობ დით. ასე გა და ვი ტა ნეთ გან სა კუთ
რე ბით რთუ ლი პე რი ო დი მეც ნი ე რე ბის თ
ვის. გუნ დი დღე საც მჭიდ როდ ვთა ნამ შ
რომ ლობთ და ვთვლი, რომ თი თო ე უ ლი 

ხა თუ ნა მარ წ ყ ვიშ ვი ლი:
„ემო ცი ე ბის მარ თ ვა და კონ ტ რო ლი ისე ვე 

უნ და ის წავ ლე ბო დეს, რო გორც წე რა,
კით ხ ვა, უც ხო ენა და მა თე მა ტი კა“

ხა თუ ნა მარ წ ყ ვიშ ვი ლი ქარ თ ველ ფსი ქო ლოგ თა იმ ახალ გაზ რ და თა ო ბას ეკუთ ვ ნის, რო მელ მაც უკ ვე შეძ ლო თა ვის დამ კ ვიდ რე
ბა სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო ბა ზარ ზე. მი სი კვლე ვე ბი ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის შე სა ხებ ერთერ თი მა ღალ ცი ტი რე ბა დია. კვლე ვის 
თე მე ბი კი, რო მე ლიც მო ი ცავს პი როვ ნე ბი სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ს ხ ვა ვე ბე ბის ფსი ქო ლო გი ა სა და პო ზი ტი ურ ფსი ქო ლო გი ას  
ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი, შე მოქ მე დე ბი თო ბა, სტრე სის დაძ ლე ვის სტრა ტე გი ე ბი და პოს ტ ტ რავ მუ ლი ზრდა  სა ინ ტე რე სოა არა მხო ლოდ 
მეც ნი ე რე ბის თ ვის, არა მედ ფსი ქო ლო გი ის სა კით ხებ ში გა უთ ვიც ნო ბი ე რე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვი საც. ალ ბათ ესე ცაა მი ზე ზი, რომ 
ფსი ქო ლო გი ის დოქ ტო რი, თსუ ფსი ქო ლო გი ი სა და გა ნათ ლე ბის მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი უნი ვერ სი
ტეტ სა და მეც ნი ე რე ბა ზე გა კე თე ბულ არ ჩე ვანს დღე საც სწორ და სა უ კე თე სო არ ჩე ვა ნად მი იჩ ნევს: 

ჩვენ გა ნის წარ მა ტე ბა ში ბევ რი რამ სწო რედ ამ თა ნამ შ რომ ლო
ბის დამ სა ხუ რე ბაა.

– თქვე ნი ერთერ თი საკ ვ ლე ვი თე მა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და თან 
ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა სა ზო გა დო ე ბის თ ვის, ეს არის ემო ცი უ რი 
ინ ტე ლექ ტი.

– ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტით პირ ვე ლად და ახ ლო ე ბით 2005 
წელს და ვინ ტე რეს დი. ფსი ქო ლო გე ბი ძა ლი ან აქ ტი უ რად ვიკ ვ
ლევთ ზო გად ინ ტე ლექტს, ე.წ. IQს. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ს ხ ვა
ვე ბე ბის კვლე ვა თუ გინ და, ინ ტე ლექ ტი არის ერთერ თი მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი სა კით ხი, რო მელ საც ხში რად გვერდს ვერ აუვ ლი. თუმ
ცა ვხვდე ბო დი, რომ ზო გა დი ინ ტე ლექ ტის გარ და არ სე ბობ და 
კი დევ რა ღაც, რა ღაც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
მა ხა სი ა თე ბე ლი, რო მე ლიც აუ ცი ლე ბე ლი იყო სო ცი ა ლურ ურ თი
ერ თო ბებ ში, აკა დე მი ურ სფე რო ში თუ კა რი ე რა ში წარ მა ტე ბის მი
საღ წე ვად. მაგ რამ არ ვი ცო დი, რა იყო ეს. შემ დეგ შემ თ ხ ვე ვით 
წა ვაწ ყ დი და ნი ელ გოლ მა ნის წიგნს „Emotional intelligence – why it 
matters more than IQ“. სრუ ლი ად შემ თ ხ ვე ვით, ერთერ თი ცენ ტ რის 
მო საც დელ ში ჩა მი ვარ და ხელ ში. ეს 2005 წლამ დე ამ ბა ვია, მა შინ 
მარ ტი ვად ხელ მი საწ ვ დო მი არ იყო ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი სა მეც ნი
ე როპო პუ ლა რუ ლი ლი ტე რა ტუ რა. მას მე რე შე მე ყა რა მი თი უ რი 
ინ ტე ლექ ტის სე ნი და 2007 წლი დან აქ ტი უ რად და ვიწ ყე ამ თე მა ზე 
მუ შა ო ბა. ყვე ლა ფერს, რა საც ვიკ ვ ლევ დი ემო ცი ურ ინ ტე ლექტს 
ვუ კავ ში რებ დი. ოღონდ მა შინ ეს არა ვის არ აინ ტე რე სებ და. დღეს 
ის საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლი თე მა გახ და. უფ რო მე ტიც, ემო ცი უ რი 
ინ ტე ლექ ტის შე სა ხებ ცო ტა გა და ჭარ ბე ბუ ლი, მცდა რი ინ ტერ პ
რე ტა ცი აა გავ რ ცე ლე ბუ ლი – თუ მა ღა ლი ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი 
გაქვს, აუ ცი ლებ ლად წარ მა ტე ბას მი აღ წევ. ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ
ტი ნამ დ ვი ლად გეხ მა რე ბა, რომ წარ მა ტე ბას მი აღ წიო, რო გორც 
სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თო ბებ ში, ასე ვე, აკა დე მი ურ და სამ სა ხურ
თან და კავ ში რე ბულ სფე რო ში, მაგ რამ ზო გა დი, კოგ ნი ტუ რი ინ
ტე ლექ ტის გარ კ ვე უ ლი მაჩ ვე ნებ ლის არ სე ბო ბის ფონ ზე. ამი ტომ 
ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის რო ლიც სხვა მა ხა სი ა თებ ლე ბის არ სე ბო
ბის ფონ ზე უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ.

ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი ეს არის სა კუ თა რი და სხვა ადა მი ა ნის 
ემო ცი ე ბის აღ ქ მის, გა გე ბის, გა მო ხატ ვის, მარ თ ვის, რე გუ ლი რე
ბი სა და გა მო ყე ნე ბის უნა რი. ჩვენ თან ყო ველ თ ვის დი დი ყუ რად
ღე ბა ეთ მო ბო და ინ ტე ლექტს. დღე საც კოგ ნი ტუ რი, შე მეც ნე ბი თი 
ას პექ ტე ბი მა ინც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია. თუ და ვაკ ვირ დე ბით, 
მშო ბე ლი ყვე ლა ფერს იზამს, რომ შვი ლი უც ხო ენას და ეფ ლოს, 
რო მე ლი მე „მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი“ სა გა ნი, მა გა ლი თად, მა თე მა ტი კა 
ძა ლი ან კარ გად ის წავ ლოს. კოგ ნი ტურ გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა 
არის ძა ლი ან კულ ტუ რუ ლი და ტრა დი ცი უ ლი. ემო ცი ურ გან ვი
თა რე ბა ზე კი არა ვინ არ ზრუ ნავს. ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში ბავ შ ვის 
შე მეც ნე ბი თი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი და ღი რე ბუ ლია, მა შინ რო ცა ით ვ ლე ბა, რომ ემო ცი ე ბის 
მარ თ ვი სა და კონ ტ რო ლის უნა რი თით ქოს თა ვის თა ვად არ სე
ბობს და ყა ლიბ დე ბა. არა და, ისიც ისე ვე უნ და ის წავ ლე ბო დეს, 
რო გორც წე რა, კით ხ ვა, უც ხო ენა და მა თე მა ტი კა.

– ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი გან ვი თა რე ბა დია?

– დი ახ, ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი გან ვი თა რე ბა დია. ნე ლა, 
მაგ რამ გან ვი თა რე ბა დი და სწავ ლე ბა დი. ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ
ტის კვლე ვის და საწ ყის ეტაპ ზე ცო ტა უფ რო სკეპ ტი კუ რად ვი
ყა ვი გან წ ყო ბი ლი, მაგ რამ დღეს მჯე რა, რომ ნელნე ლა დას
წავ ლას ექ ვემ დე ბა რე ბა. ბუ ნებ რი ვია, შე უძ ლე ბე ლია, რომ ვინ
მეს სხვა ადა მი ა ნის ემო ცი ე ბის აღ ქ მა არ შე ეძ ლოს და უც ბად, 
ემო ცი ე ბის არაჩ ვე უ ლებ რივ წამ კით ხ ვე ლად ვაქ ცი ოთ, მაგ რამ 
ზო გა დად ემო ცი ე ბის აღ ქ მის, გა მო ხატ ვის, მარ თ ვი სა და გა მო
ყე ნე ბის უნა რე ბი გა ვარ ჯი შე ბა დი და სწავ ლე ბა დია. რაც უფ რო 
პა ტა რაა ბავ შ ვი, რაც უფ რო პა ტა რა ასა კი დან ვას წავ ლით რო

გორ მარ თოს, რო გორ და არ ქ ვას სა ხე ლი, რო გორ გა მო ხა ტოს 
მი სა ღე ბი ფორ მით სა კუ თა რი ემო ცი ე ბი, რა თქმა უნ და, უკე
თე სია და გან ვი თა რე ბი სა და გა ვარ ჯი შე ბის ალ ბა თო ბაც მით 
უფ რო მე ტია. ზო გად ინ ტე ლექ ტ ზეც ასეა, პა ტა რა ასაკ ში უფ რო 
მე ტია გან ვი თა რე ბის შან სი. რაც შე ე ხე ბა მოგ ვი ა ნე ბით ასაკ ში 
გა ვარ ჯი შე ბას, ცოდ ნის დო ნე ზე მა ინც ილე ქე ბა, რო გო რი მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნია სხვა ადა მი ა ნის ემო ცი ე ბის აღ ქ მა და გა გე ბა, სა
კუ თა რი ემო ცი ე ბის მარ თ ვა და გა მო ხატ ვა. ამას მე რე უკ ვე მე
ო რა დად, თა ვის თა ვად მო აქვს გარ კ ვე უ ლი წარ მა ტე ბა და ამის 
გა ვარ ჯი შე ბა შე იძ ლე ბა.

ემო ცი ურ ინ ტე ლექ ტ თან და კავ ში რე ბით სა მი დი დი მო დე ლი 
არ სე ბობს. ერთერ თი მო დე ლის თა ნახ მად, ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ
ტი არის პი როვ ნუ ლი ნი შა ნი; მე ო რე მო დე ლი მას გა ნი ხი ლავს 
რო გორც უნარს, რო მე ლიც ძა ლი ან ჰგავს კოგ ნი ტურ ინ ტე ლექტს, 
მხო ლოდ აქ ემო ცი უ რი ში ნა არ სის ინ ფორ მა ცი ის გა და მუ შა ვე ბას
თან გვაქვს სა აქ მე; მე სა მე მო დე ლის მი ხედ ვით კი, ემო ცი უ რი 
ინ ტე ლექ ტი სხვა არა ფე რია თუ არა დას წავ ლი ლი და შე ძე ნი ლი 
კომ პე ტენ ცია. რო მე ლი მო დე ლის ფარ გ ლებ შიც არ უნ და გან ვი
ხი ლოთ ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი, რო გორც პი როვ ნუ ლი ნი შა ნი, 
უნა რი თუ კომ პ ტენ ტე ცია, გარ კ ვე ულ ფარ გ ლებ ში ის დას წავ ლა
დი და გა ვარ ჯი შე ბა დია.

– თუ პი როვ ნუ ლი ნი შა ნია, გან ვი თა რე ბა დი რო გორ არის?

– ბო ლო დრო ინ დე ლი კვლე ვე ბი მოწ მობს, რომ პი როვ ნუ ლი 
ნიშ ნე ბი, რომ ლე ბიც ით ვ ლე ბო და, რომ არის მყა რი, სტა ბი ლუ
რი და მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე უც ვ ლე ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი, 
აღ მოჩ ნ და, რომ მეტნაკ ლე ბად იც ვ ლე ბა და ბავ შ ვო ბის ასაკ ში 
ყვე ლა ზე უფ რო მე ტად. თუმ ცა, რა თქმა უნ და, გარ კ ვე ულ ფარ
გ ლებ ში და სხვა დას ხ ვა მა ხა სი ა თე ბე ლი სხვა დას ხ ვა ხა რის ხით. 
ამი ტომ თუ ემო ცი ურ ინ ტე ლექტს გან ვი ხი ლავთ რო გორც პი როვ
ნულ ნი შანს, ის შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს და გან ვი თარ დეს. 

– ბო ლო პე რი ოდ ში ძა ლი ან ბევ რი ტრე ნინ გი შემ ხ ვედ რია. 
ემო ცი ურ ინ ტე ლექტს ძი რი თა დად წარ მა ტე ბას უკავ ში რე ბენ 
ხოლ მე. კარ გად თუ გა ი ვარ ჯი შებ ემო ცი ურ ინ ტე ლექტს, შენ იქ ნე
ბი უფ რო მე ტად წარ მა ტე ბუ ლი. მარ თა ლია თუ არა ეს?

– დი ახ, რად გან კვლე ვე ბი მოწ მობს, რომ ადა მი ა ნე ბი, რო
მელ თაც მა ღა ლი ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი აქვთ, უფ რო ად ვი ლად 
უმ კ ლავ დე ბი ან ცხოვ რე ბა ში არ სე ბულ წი ნა აღ მ დე გო ბებს, ნაკ
ლე ბად აქვთ ფსი ქი კურ ჯან მ რ თე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი, გა მო ირ ჩე ვი ან სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბი სა და 
ჩარ თუ ლო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით, ად ვი ლად აღ წე ვენ წარ
მა ტე ბას სხვა დას ხ ვა სფე რო ში. მოკ ლედ, რომ შე ვა ჯა მოთ, ისი ნი 
აღ წე ვენ წარ მა ტე ბას სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თო ბებ ში, აკა დე მი ურ 
სფე რო ში და კა რი ე რა ში. რა თქმა უნ და, ეს კარ გი მარ კე ტინ გუ
ლი ხრი კი ცაა, გა ნაც ხა დო, რომ ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გა ვარ
ჯი შე ბით წარ მა ტე ბას მი აღ წევ, მაგ რამ ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის 
გან ვი თა რე ბას მარ თ ლაც მო აქვს წარ მა ტე ბა, რო გორც სო ცი ა
ლურ ურ თი ერ თო ბებ ში – ოჯა ხი, რო მან ტი კუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი, 
მე გობ რე ბი, ისე სწავ ლა სა და კა რი ე რას თან და კავ ში რე ბულ სფე
რო ებ ში. რო გორც წე ღან გით ხა რით, სხვის ემო ცი ებს წა ვი კით ხავ, 
ჩე მი ემო ცი ე ბის გა გე ბას, მარ თ ვა სა და ადეკ ვა ტურ გა მო ხატ ვას 
შევ ძ ლებ და შე სა ბა მი სად, გა რე მოს თან უკეთ ადაპ ტი რე ბუ ლი და 
წარ მა ტე ბუ ლი ვიქ ნე ბი. თუ მივ ხ ვ დი, რომ ახ ლა მა გა ლი თად, გაბ
რა ზე ბუ ლი ვარ და იმი ტომ ვი ღებ ამ გა დაწ ყ ვე ტი ლე ბას, და ვიც
დი და თავს შე ვი კა ვებ. ეს წი ნას წა რი გა აზ რე ბა და გრძნო ბე ბის 
შე ფა სე ბა, ემო ცი ე ბის კონ ტ რო ლი სა ბო ლო ოდ, კარგ შე დე გამ დე 
მი მიყ ვანს. ემო ცი ე ბის გაც ნო ბი ე რე ბა და მარ თ ვა მარ თ ლა ეხ მა
რე ბათ ადა მი ა ნებს სხვა დას ხ ვა სფე რო ში წარ მა ტე ბის მი აღ წი ონ. 

– დი აგ ნო ზი რო გორ უნ და და ის ვა შენ თვი თონ?
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– არ სე ბობს ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის შე სა ფა სე ბე ლი სხვა
დას ხ ვა ინ ს ტ რუ მენ ტი. გვაქვს ქარ თულ ენა ზე ადაპ ტი რე ბუ ლი 
და ჩვენს კულ ტუ რა ზე მორ გე ბუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბიც. თუმ ცა თუ 
ზო გა დი ინ ტე ლექ ტის შემ თ ხ ვე ვა ში ინ ტე ლექ ტის შე ფა სე ბა უფ
რო ად ვი ლია, რად გან არ სე ბობს სტან დარ ტი ზე ბუ ლი ტეს ტე ბი, 
სა დაც კით ხ ვას/და ვა ლე ბას ერ თი სწო რი პა სუ ხი აქვს, აქ უფ რო 
რთუ ლი გზაა გა სავ ლე ლი. არ სე ბობს შე ფა სე ბის ორი გზა – შე ფა
სე ბის ობი ექ ტუ რი მე თო დე ბი (მა გა ლი თად, რამ დე ნად კარ გად 
შე უძ ლია ინ დი ვი დის ემო ცი უ რი ში ნა არ სის ამო ცა ნე ბის/პრობ ლე
მე ბის გა დაჭ რა) და სუ ბი ექ ტუ რი მე თო დე ბი, თვი თან გა რი შის ტი
პის შე ფა სე ბის მე თო დი კე ბი, რო ცა ინ დი ვი დი თვი თონ აფა სებს 
სა კუ თარ ემო ცი ურ მა ხა სი ა თებ ლებს. სა ინ ტე რე სოა, რომ თვით
შე ფა სე ბი სას ადა მი ა ნე ბი ხში რად საკ მა ოდ კარ გად აფა სე ბენ სა
კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბებს. 

– წარ მო ვიდ გი ნეთ, რომ ვარ მშო ბე ლი, მყავს 5 წლის ბავ შ
ვი, უკ ვე დამ ყავს ინ გ ლი სურ ზე, მუ სი კა ზეც შეყ ვა ნი ლი მყავს, რო
გორც ხდე ბა ხოლ მე და ახ ლა ვფიქ რობ, რი თი დავ ტ ვირ თო, რომ 
ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი გან ვუ ვი თა რო?

– ევ რო პი სა და აშშ ბევრ სკო ლა ში აქვთ სპე ცი ა ლუ რი პროგ
რა მე ბი, აქ ტი ვო ბე ბი, რომ ლე ბიც ბავ შ ვის ემო ცი უ რი გან ვი თა
რე ბის მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბა. სა ქარ თ ვე ლო ში ამ თვალ საზ რი სით 
დი დი არ ჩე ვა ნი არ გვაქვს, მაგ რამ ჩვენ და სა სი ხა რუ ლოდ, უნ და 
აღ ვ ნიშ ნოთ, რომ ემო ცი უ რი გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა ეროვ
ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მით ნამ დ ვი ლად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია და 
მიჩ ნე უ ლია ერთერთ პრი ო რი ტე ტად. რო დე საც ბავ შ ვის გან ვი
თა რე ბა ზე ვსა უბ რობთ, უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ რო გორც კოგ
ნი ტუ რი, ისე ფი ზი კუ რი და ემო ცი უ რი გან ვი თა რე ბა. ჩვენ თან კი რა 
ხდე ბა? მშობ ლე ბი ყო ველ თ ვის დიდ ყუ რად ღე ბას უთ მო ბენ ბავ შ
ვის ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ გან ვი თა რე ბას. ძა ლი ან იშ ვი თად, მაგ რამ 
ხან და ხან მა ინც ზრუ ნა ვენ ბავ შ ვის ფი ზი კურ გან ვი თა რე ბა ზე და 
რო მე ლი მე სპორ ტ ზე, მა გა ლი თად, ცურ ვა ზე მი იყ ვა ნენ, სა ნამ შე
და რე ბით პა ტა რაა. შემ დეგ კი მა ინც ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ გან ვი თა
რე ბა ზე აკე თე ბენ აქ ცენტს. ემო ცი უ რი გან ვი თა რე ბა კი სა ერ თოდ 
ყუ რად ღე ბის მიღ მა რჩე ბა. არა და, თა მა ში, სპორ ტ ზე სი ა რუ ლი, 
ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბა, არაჩ ვე უ ლებ რი ვი სა შუ ა ლე ბაა, რო მე ლიც 
ნამ დ ვი ლად ეხ მა რე ბა ბავშვს კარ გად სწავ ლას, სო ცი ა ლუ რი და 
ემო ცი უ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა სა და გა ვარ ჯი შე ბა ში. 

– თქვენ ამ ჟა მად პო ზი ტი უ რი ფსი ქო ლო გი ი თაც და ინ ტე რეს
დით. რას ნიშ ნავს პო ზი ტი უ რი ფსი ქო ლო გია?

– ორი წლის წინ მი ვი ღეთ რუს თა ვე ლის ფონ დის გრან ტი პო

ზი ტი უ რი ფსი ქო ლო გი ის სა დოქ ტო რო პროგ რა მის გან ვი თა რე
ბის თ ვის და კო ლე გებ თან ერ თად დღეს, აქ ტი უ რად ვართ და კა
ვე ბუ ლი ამ სფე რო ში კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბით. ჩე მი და ინ ტე რე სე ბა 
პო ზი ტი უ რი ფსი ქო ლო გი ით გა ნა პი რო ბა იმ ფაქ ტ მა, რომ სა კით
ხე ბი, რომ ლი თაც კვლე ვი თი საქ მი ა ნო ბის მან ძილ ზე სხვა დას ხ ვა 
დროს ვი ყა ვი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი ფსი ქო ლო გი ის ერ
თი ა ნი ქუ დის ქვეშ ერ თი ან დე ბა. პო ზი ტი უ რი ფსი ქო ლო გია რო
გორც არ ჩე ვი თი, სას წავ ლო კურსს, ვას წავ ლი ბა კა ლავ რი ატ შიც. 

პო ზი ტი უ რი ფსი ქო ლო გია შე და რე ბით ახა ლი მიმ დი ნა რე ო
ბაა ფსი ქო ლო გი ა ში, რო მე ლიც მთლი ა ნად ცვლის პი როვ ნე ბის, 
მი სი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სა და ფსი ქო ლო გი უ რი კონ სულ ტი რე ბის 
ხედ ვის პერ ს პექ ტი ვას და პა თო ლო გი ა ზე აქ ცენ ტის ნაც ვ ლად, 
ყუ რად ღე ბის ცენ ტ რ ში პი როვ ნულ ზრდას, ფსი ქი კურ ჯან მ რ თე
ლო ბა სა და ეფექ ტურ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას აქ ცევს. ის შე ის წავ ლის 
ადა მი ა ნის პო ზი ტი უ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტებს 
ბი ო ლო გი ურ, პი როვ ნულ, სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის, ინ ს
ტი ტუ ცი ურ და კულ ტუ რულ დო ნე ზე. პო ზი ტი უ რი ფსი ქო ლო გი ის 
ფარ გ ლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის მი ზა ნია იმ ფაქ ტო რე ბის 
კვლე ვა, რო მე ლიც ამა თუ იმ გზით ზე მოქ მე დებს ინ დი ვი დის 
ფსი ქო ლო გი უ რი/ემო ცი უ რი კარ გად ყოფ ნის გან ც და ზე. ეს გარ
კ ვე ულ წი ლად ახა ლი, კო ლექ ტი უ რი იდენ ტო ბაა ამ სა კით ხე ბის 
შემ ს წავ ლე ლი მეც ნი ე რე ბის თ ვის და არა ახა ლი სფე რო, რო მე
ლიც არა სო დეს უკ ვ ლე ვი ათ ფსი ქო ლო გებს. უბ რა ლოდ, ფსი ქო
ლო გი ა ში ცო ტა დის ბა ლან სი გაჩ ნ და – მუდ მი ვად შე ვის წავ ლით 
ფსი ქი კურ აშ ლი ლო ბებს, კონ ფ ლიქ ტებს სო ცი ა ლურ ურ თი ერ
თო ბებ ში, პრობ ლე მებს და ამ მი მარ თუ ლე ბით ძა ლი ან დი დი 
ცოდ ნა დაგ ვიგ როვ და. თა ნა მედ რო ვე პო ზი ტი ურ ფსი ქო ლო გი უ
რი მოძ რა ო ბა აღ მო ცენ და სწო რედ ამ დის ბა ლან სის აღი ა რე ბი
სა და გაც ნო ბი ე რე ბი სა გან; იმ სურ ვი ლი სა გან, რომ უარ ყო ფი ლი 
პო ზი ტი უ რი სა კით ხე ბის შე სა ხებ კვლე ვე ბი კვლავ წა ე ხა ლი სე ბი ნა 
და ფსი ქო ლო გე ბი ისე ვე დაე ინ ტე რე სე ბინა ნორ მა ლუ რი, ჩვე უ
ლებ რი ვი, ჯან მ რ თე ლი ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბით, 
რო გორც პა თო ლო გი ის მკურ ნა ლო ბით.

– მეც ნი ე რე ბა ზე და უნი ვერ სი ტეტ ზე გა კე თე ბულ მა არ ჩე ვან მა 
გა ა მარ თ ლა?

– ჩე მი არ ჩე ვა ნით ნამ დ ვი ლად ბედ ნი ე რი ვარ და არა სო დეს 
მი ნა ნია. ვთვლი, რომ გა მი მარ თ ლა. მი მაჩ ნია, რომ არა ფე რი არ 
გაძ ლევს ისე თი პრო ფე სი უ ლი ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის სა შუ ა
ლე ბას, რო გორ საც უნი ვერ სი ტე ტი და სტუ დენ ტებ თან მუ შა ო ბა – 
სწავ ლე ბა და მათ თან ერ თად კვლე ვა ზე მუ შა ო ბა. პრო ფე სი ულ 
ზრდას კი პრო ფე სი ულ კმა ყო ფი ლე ბამ დე და შემ დეგ შე სა ბა მი
სად, ბედ ნი ე რე ბი სა და კარ გად ყოფ ნის გან ც დამ დე მი ყავ ხარ.

კორ ნე ლი კა კა ჩია: 

„დროა ჩა ვერ თოთ
სა ერ თო სა კა ცობ რიო ცოდ ნის, რო გორც

მი ღე ბა ში, ასე ვე შექ მ ნა ში“

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი
ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
პრო ფე სო რი, პო ლი ტი კის მეც ნი რე ბა თა 
აკა დე მი უ რი დოქ ტო რი კორ ნე ლი კა კა
ჩია პო ლი ტი კის კვლე ვე ბი თა და სა ქარ თ
ვე ლოს სა ში ნაო და სა გა რეო პო ლი ტი კის 
სა კით ხებ ზე ექ ს პერ ტუ ლი კო მენ ტა რე ბით 
კარ გად არის ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი და 
სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის. იგი 
„სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კის ინ ს ტი ტუ ტის“ 
ერთერ თი დამ ფუძ ნე ბე ლი და დი რექ
ტო რია. და ინ ტე რე სე ბულ სა ზო გა დო ე ბას 
მეც ნი ე რი სთა ვა ზობს მსჯე ლო ბას ისეთ სა
კით ხებ ზე, რო გო რი ცაა პა ტა რა ქვეყ ნე ბის 
გე ო პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბი და მა თი ცვა
ლე ბა დო ბა; ცდი ლობს და ა ნა ხოს მსოფ
ლი ოს „შა ვი ზღვის სა მე უ ლის რე გი ო ნი“ 
ცნო ბი ლი „სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნის“ 
ნაც ვ ლად; აჩ ვე ნებს „ბორ დე რი ზა ცი ის“, 
რო გორც ჰიბ რი დუ ლი ომის მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი პო ლი ტი კუ რი ბერ კე ტის ში ნა არსს; 
გვიხ ს ნის იმ მი ზე ზებს, რის გა მოც რუ სე თის 
ომი უკ რა ი ნის წი ნა აღ მ დეგ არას დ როს 
დას რულ დე ბა და ა.შ. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მი სი სტა ტი ე ბი არა ერთ აკა დე მი ურ 
გა მო ცე მა ში შეგ ხ ვ დე ბათ, ფიქ რობს, რომ 
ქარ თ ვე ლი მკვლე ვა რე ბის ნაშ რო მე ბი
სა და სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ არ სე ბუ ლი 
კვლე ვე ბის მსოფ ლიო კონ ტექ ს ტ ში, სა ერ
თა შო რი სო ყუ რად ღე ბის ცენ ტ რ ში მო საქ
ცე ვად საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი ძა ლის ხ მე ვაა 
სა ჭი რო. ამი ტომ სა უ ბა რი სწო რედ ამ თე
მით იწ ყე ბა:

„სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი მეც ნი ე
რე ბე ბი შე და რე ბით ახა ლი დარ გია სა ქარ
თ ვე ლო ში, აქე დან გა მომ დი ნა რე, ობი ექ
ტუ რად თუ შევ ხე დავთ, არ გვაქვს ისე თი 
ძლი ე რი ტრა დი ცი ე ბი რო გორც ბევრ სხვა 
სფე რო ში. ბუ ნებ რი ვია, არ გვაქვს ის ექ ს
პერ ტი ზა, რაც სა ჭი როა ამ სფე როს ინ ტერ
ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის თ ვის. გან სა კუთ რე ბით 
ეს კრი ტი კა ეხე ბა თე ო რი ულ მიდ გო მე ბის 
და მთე ლი რი გი სა კით ხე ბის გა აზ რე ბას. 
თუ გა დავ ხე დავთ, პო ლი ტი კის თე მებ ზე 
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მო მუ შა ვე ჩვე ნი სა უ კე თე სო მკვლე ვა რე ბი ძი რი თა დად იკ ვ ლე ვენ 
რე გი ონს ან ქვე ყა ნას. ეს ბუ ნებ რი ვი ცაა, თუმ ცა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
რომ ამან არ უნ და მი ი ღოს რე გი ონ  მ ცოდ ნე ო ბის ხა სი ა თი. სა ერ
თა შო რი სო დო ნე ზე არ უნ და გვქონ დეს ისე თი სა ხე ლი, რომ რად
გან ქარ თ ვე ლე ბი ვართ, ე.ი მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლო ზე ვწერთ. 
ახალ თა ო ბებ ში ეს აუ ცი ლებ ლად უნ და შე იც ვა ლოს, უნ და ჩა ვერ
თოთ ზო გად სა კა ცობ რიო ცოდ ნის რო გორც მი ღე ბა ში ისე წარ
მო ე ბა შიც, უნ და გა ვა ა ნა ლი ზოთ არ სე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, უახ
ლე სი მეც ნი ე რუ ლი მიდ გო მე ბი, დღეს უკ ვე არის მათ ზე მარ ტი ვად 
წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბა, ასე ვე უნ და გა ვი აზ როთ მსოფ ლი ო ში 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი, რა თა გვქონ დეს სა შუ ა ლე ბა შე ვა და როთ 
სა ქარ თ ვე ლო სხვა ქვეყ ნებს კომ პა რა ტი უ ლი პერ ს პექ ტი ვი დან და 
უფ რო ფარ თოდ გა ვი აზ როთ, რო გორც ქვეყ ნის, ასე ვე ჩვე ნი რე
გი ო ნის რე ა ლი ე ბი. ამ პრო ცეს ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია ახალ გაზ
რ და მკლე ვა რე ბის რო ლი. ვფიქ რობ, რომ ახალ მა თა ო ბამ ჯერ 
ვერ მო ი მაგ რა ფე ხი აკა დე მი ურ სივ რ ცე ში და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, 
რომ გავ ხ ს ნათ ეს სივ რ ცე. სა ბედ ნი ე როდ, არი ან ახალ გაზ რ და, 
იმე დის მომ ცე მი ქარ თ ვე ლი მკვლე ვა რე ბი, რომ ლე ბიც აქ ვეყ ნე
ბენ სა ერ თა შო რი სო აკა დე მი ურ გა მო ცე მებ ში, თუმ ცა მათ უნ და 
შე ვუქ მ ნათ იმის სა შუ ა ლე ბა, რომ ჩა ერ თონ და თან და თა ნო ბით 
დამ კ ვიდ რ დ ნენ ქარ თულ აკა დე მი ურ სივ რ ცე ში“.

„სამხრეთკავკასია“თუ
„შავიზღვისსამეული„

ბო ლო 27 წლის გან მავ ლო ბა ში ევ რო კავ ში რი ცდი ლობ და, 
რომ „სამ ხ რეთ კავ კა სია“, რო მე ლიც რო გორც ის ტო რი უ ლად, 
ასე ვე გე ოგ რა ფი უ ლად ყო ველ თ ვის იყო რე გი ო ნი, გა ე ხა და „პო
ლი ტი კუ რი რე გი ო ნი“, ისე ვე რო გორც, მა გა ლი თად, ბალ ტი ის პი
რე თი. თუმ ცა, თუ ბო ლოდ რო ინ დელ მოვ ლე ნებს და ვუკ ვირ დე
ბით, ყვე ლა ვრწმუნ დე ბით, მათ შო რის ევ რო კავ ში რის მეს ვე უ რე
ბიც, რომ „სამ ხ რეთ კავ კა სია“ უფ რო არ შემ დ გა რი პო ლი ტი კუ რი 
რე გი ო ნია, ვიდ რე მდგრა დი, შემ დ გომ პო ლი ტი კურ ინ ტეგ რა ცი
ა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ერ თე უ ლი. არა და, თუ თა ნა მედ რო ვე ევ
რო ინ ტეგ რა ცი ის ის ტო რი ას გა დავ ხე დავთ ის, თუ რო მელ რე გი
ონს მი ე კუთ ვ ნე ბი, ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის პრო ცე სის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია. 

წიგ ნი „გე ო პო ლი ტი კა და უსაფ რ თ ხო ე ბა: ახა ლი სტრა ტე გია 
სამ ხ რეთ კავ კა სი ის თ ვის“, რომ ლის პრე ზენ ტა ცია წელს ბერ ლინ
ში შედ გა, ქარ თ ვე ლი და ევ რო პე ლი მკვლე ვა რე ბის თა ნა ავ ტო
რო ბით გა მო ი ცა.

მი სი მთა ვა რი მი ზა ნია, შევ თა ვა ზოთ ევ რო კავ შირს არ მის დი
ოს მხო ლოდ ტრა დი ცი უ ლ, შაბ ლო ნურ, რე გი ო ნა ლურ მიდ გო
მებს ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ის თვალ საზ რი სით და სა ქარ თ
ვე ლოს, უკ რა ი ნას და მოლ დო ვას, რო გორც ერთ რე გი ონს – „შა
ვი ზღვის ტრი ოს“, ისე შე ხე დოს. უნ და შე იც ვა ლოს სა ქარ თ ვე ლოს 
მხო ლოდ სამ ხ რეთ კავ კა სი ის კონ ტექ ს ტ ში მო აზ რე ბის პრაქ ტი კა, 
რად გან ჩვენ ამავ დ რო უ ლად, შა ვი ზღვის ქვე ყა ნაც ვართ, რომ
ლის მი მართ დღეს უფ რო მე ტი გე ო პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სი ამოძ
რა ვებს ევ რო პას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი როა ევ რო კავ ში რის 
მხრი დან გა და ი ხე დოს ის პო ლი ტი კუ რი სტე რე ო ტი პე ბი, რომ ლე
ბიც ხელს შე უშ ლის რე გი ო ნის ქვეყ ნე ბის ევ რო პულ პერ ს პექ ტი
ვას. ამ თვალ საზ რი სით, უკ რა ი ნასა და მოლ დო ვას თან ერ თად 
სა მე ულ ში ყოფ ნა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, ცხა დია, გა ცი ლე ბით ხელ
საყ რე ლია, ვიდ რე სამ ხ რეთ კავ კა სიას თან ბმა, სა დაც თი თო ე ულ 
სა ხელ მ წი ფოს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი ვექ ტო რი 
აქვს არ ჩე უ ლი. ჩვე ნი აზ რით, სა ჭი როა ევ რო კავ ში რის მხრი დან 
ახა ლი გე ო პო ლი ტი კუ რი და რე გი ო ნუ ლი იდენ ტო ბის გაძ ლი ე რე
ბა, უნ და მოხ დეს აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბი დან ასო ცი რე ბუ
ლი ქვეყ ნე ბის, სა ქარ თ ვე ლოს, უკ რა ი ნი სა და მოლ დო ვის გა მო
ცალ კე ვე ბა, რო გორც ეს თა ვის დრო ზე მოხ და ბალ ტი ის პი რე თის 

შემ თ ხ ვე ვა ში. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა, რო გორც რე გი ო ნის, ისე 
სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო პუ ლი პერ ს პექ ტი ვის თ ვის.

რატომარასდროსდამთავრდება
რუსეთისომიუკრაინის
(დასაქართველოს)წინააღმდეგ

ერთერ თი პრობ ლე მა, რო მე ლიც რუ სეთ ში ის ტო რი უ ლად 
არ სე ბობ და და დღე საც არ სე ბობს, არის პრო და სავ ლურ და იმ
პე რი უ ლ იდე ებს შო რის ბრძო ლა. რო გორც თა ვის დრო ზე ზბიგ
ნევ ბჟე ზინ ს კიმ მარ თე ბუ ლად შე ნიშ ნა, რუ სე თი უკ რა ი ნი სა და სა
ქარ თ ვე ლოს გა რე შე ვერ შედ გე ბა, რო გორც იმ პე რია. ევ რა ზი უ
ლი კავ ში რი უკ რა ი ნის და სა ქარ თ ვე ლოს გა რე შე უკ ვე აღარ არის 
ფუნ ქ ცი უ რად მიმ ზიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია. ყირ გი ზეთ ში, ტა ჯი კეთ
ში, ყა ზა ხეთ ში, ბე ლა რუს ში და სომ ხეთ ში დო მი ნი რე ბა – არ არის 
რუ სე თის პო ლი ტი კუ რი ამ ბი ცი ე ბის თ ვის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი. 
კრემ ლ ში ბევრს ჰგო ნია რომ სა ქარ თ ვე ლო სა და უკ რა ი ნის გა რე
შე ვერ მოხ დე ბა ისე თი იმ პე რი ის შექ მ ნა, რო მე ლიც ღირ სე უ ლად 
შეძ ლებ და ყო ფი ლი ყო რო გორც აშშს, ასე ვე ევ რო კავ ში რის სა
პირ წო ნე ძა ლა. 

ამ მხრივ, ბუ ნებ რი ვია, რუ სე თის თ ვის უფ რო მე ტად მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი უკ რა ი ნაა, მი სი პო ლი ტი კუ რი წო ნი დან და გე ოგ რა ფი უ
ლი მდე ბა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე. ამას თან რუ სეთ ში, რო გორც 
სა ზო გა დო ე ბა ში, ისე პო ლი ტი კურ ელი ტებ ში მი უ ღე ბე ლია უკ რა ი
ნის, რო გორც და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფოს არ სე ბო ბა, ვი ნა ი
დან მი იჩ ნე ვენ, რომ ამ ორ სლა ვურ ერს იდენ ტუ რი ახ ლობ ლო ბა 
აკავ ში რებს. პუ ტი ნი ღი ად ამ ბობს, რომ უკ რა ი ნა, რო გორც ერი 
არ არ სე ბობს, მათ უჭირთ იმ პე რი უ ლი აზ როვ ნე ბის დაძ ლე ვა.

თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს შემ თ ხ ვე ვა შიც, თუ აკონ ტ რო ლებ სა
ქარ თ ვე ლოს, აკონ ტ რო ლებ სრუ ლად სამ ხ რეთ კავ კა სი ას, თუ 
აკონ ტ რო ლებ სამ ხ რეთ კავ კა სი ას, – ე.ი. აკონ ტ რო ლებ ცენ ტ რა
ლურ აზი ას. ეს რუ სე თის თ ვის გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია.

ბორდერიზაცია–ტაქტიკასაქართველოს
ევროატლანტიკურიმისწრაფებებისთვის
ხელისშესაშლელად

ბორ დე რი ზა ცია (ანუ რუ სუ ლი ოკუ პა ცი ის პი რო ბებ ში ოკუ პი
რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის გა ფარ თო ე ბა, ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო
რი ე ბის გამ ყოფ ხაზ ზე დღეს არ სე ბუ ლი არას ტა ბი ლუ რი ვი თა რე
ბა) არის რუ სე თის ტაქ ტი კა სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო ატ ლან ტი კუ რი 
მის წ რა ფე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხე ლის შე საშ ლე ლად. ისე თი 
ქვე ყა ნა, რომ ლის საზ ღ ვარ ზეც მო ქა ლა ქე ებს იტა ცე ბენ, არ არის 
ხელ საყ რე ლი ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის. შე სა ბა მი სად, რუ სე თის ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ზა ნიც ისაა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს შე უქ მ ნან არას ტა
ბი ლუ რი, არ შემ დ გა რი ქვეყ ნის იმი ჯი, რო მელ ზეც დი დი იმე დე
ბის დამ ყა რე ბა არ ღირს, ვი ნა ი დან ის ვე რას დ როს შედ გე ბა, რო
გორც დე მოკ რა ტი უ ლი ქვე ყა ნა.

საქართველო,როგორციმედისმომცემი
დემოკრატიზაციისმაგალითი

სა ქარ თ ვე ლომ მეტნაკ ლე ბად მო ა ხერ ხა გამ ხ და რი ყო წარ
მა ტე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ზა ცი ის მო დე ლი რე გი ონ ში. ეს რომ ასე 
არ ყო ფი ლი ყო, სა ქარ თ ვე ლოს არ ექ ნე ბო და ის სა ერ თა შო
რი სო მხარ და ჭე რა, რო მე ლიც დღემ დე აქვს. ჩვე ნი ქვეყ ნის გე
ოგ რა ფი უ ლად იზო ლი რე ბუ ლო ბის მი უ ხე და ვად, რო მე ლიც 
ის ტო რი უ ლად, ყო ველ თ ვის იყო ჩვე ნი აქი ლევ სის ქუს ლი, მა

ინც ვა ხერ ხებთ ყუ რად ღე ბის მიპ ყ რო ბას. ჩვენ რე ა ლუ რად არ 
გვაქვს ნავ თო ბი ან სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ა ღი სე უ ლი, თუმ ცა, 
ბო ლო ათ წ ლე უ ლებ ში სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ზო გი ერთ 
სფე რო ში გა ტა რე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გად, 
ფაქ ტობრივად, გავ ხ დით მუდ მივ მოქ მე დი დე მოკ რა ტი უ ლი რე
ფორ მე ბის ცენ ტ რი რე გი ონ ში. ასე ვე ჩანს, რომ ყო ფი ლი არ შემ
დ გა რი, პოსტსაბ ჭო თა სა ხელ მ წი ფო მეტნაკ ლე ბი წარ მა ტე ბით 
ცდი ლობს ფეხ ზე წა მოდ გო მას და პო ლი ტი კურ ტრან ს ფორ მა
ცი ას და ეს ყო ვე ლი ვე იწ ვევს და სავ ლე თის მხრი დან ინ ტე რეს სა 
და სიმ პა თი ას სა ქარ თ ვე ლოს მი მართ. ასე თი სა ხელ მ წი ფო ე ბის 
დახ მა რე ბა მათ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ჯერ არ ვართ კონ სო ლი დი რე ბუ ლი დე მოკ რა ტია და ისევ ტრან ს
ფორ მა ცი ის პრო ცეს ში ვართ.

რამ დე ნად შე უძ ლია ისეთ პა ტა რა ქვე ყა ნას, რო გო რიც სა
ქარ თ ვე ლოა, ბო ლომ დე წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლოს დე მოკ
რა ტი უ ლი ტრან ზი ცია, გან სა კუთ რე ბით იმ პი რო ბებ ში, რო ცა მი სი 
მე ზო ბე ლი ქვე ყნე ბი ავ ტო რი ტა რუ ლია. შე საძ ლე ბე ლია თუ არა 
პა ტა რა ევ რო პუ ლი ყა ი დის, დე მოკ რა ტი უ ლი კუნ ძუ ლის შე ნარ
ჩუ ნე ბა ხან გ რ ძ ლივ ვა დი ა ნი პერ ს პექ ტი ვით? ბუ ნებ რი ვია, ეს კით
ხ ვე ბი იწ ვევს ინ ტე რესს და სიმ პა თი ებს და სავ ლე თის მხრი დან და 
სწო რედ ამი ტომ არ სე ბობს ის მხარ და ჭე რა, რაც დღეს გვაქვს.

პატარაქვეყნებისგეოპოლიტიკური
მიზნები–როგორიცვლებამათი
პოლიტიკა

მცი რე სა ხელ მ წი ფო ე ბის შე სა ხებ კვლე ვე ბი რამ დე ნი მე ათ წ
ლე უ ლის წინ პო პუ ლა რუ ლი იყო, თუმ ცა რე ა ლიზ მი სა და ლი ბე
რა ლიზ მის ახა ლი მიმ დი ნა რე ო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის შემ დეგ, 
ჩა ით ვა ლა, რომ მცი რე და პა ტა რა სა ხელ მ წი ფო ე ბის კვლე ვა არ 
არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. ბუ ნებ რი ვია, ყვე ლა მკვლე ვა რი ასე არ 
ფიქ რობს. ხში რად, მცი რე სა ხელ მ წი ფო ებ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე
ნებ მა შე იძ ლე ბა თავ და ყი რა და ა ყე ნოს მა ნამ დე ხელ შე უ ვა ლი პა
რა დიგ მე ბი და თე ო რი ე ბი. სწო რედ ამ კუთ ხით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, 
პა ტა რა სა ხელ მ წი ფო ე ბის კვლე ვა, რომ ლის კვლე ვას სა ქარ თ ვე
ლო ში ალექ სან დ რე რონ დელ მა ჩა უ ყა რა სა ფუძ ვე ლი. ერთერ
თი კლა სი კუ რი თე ო რია ამ ტ კი ცებს, რომ პა ტა რა სა ხელ მ წი ფო
ებს არ აქვთ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი, სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი
კა ში, ვი ნა ი დან ისი ნი ვერ ახ დე ნენ მას ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე
ნას. სიმ ცი რი დან გა მომ დი ნა რე, ისი ნი საკ მა ოდ და შეზ ღუ დუ ლი 
არი ან სა კუ თა რი სა გა რეო პო ლი ტი კის წარ მო ე ბი სას. ზო გი ერ თი 
მკლე ვა რი უფ რო შორ საც მი დის და მი აჩ ნია, რომ მცი რე სა ხელ
მ წი ფო ე ბი არი ან სა ერ თაშ ო რი სო პო ლი ტი კის ობი ექ ტე ბი და არა 
სუ ბი ექ ტე ბი. ჩვე ნი კვლე ვით შე ვე ცა დეთ გვეჩ ვე ნე ბი ნა, რომ შე იძ
ლე ბა პა ტა რა სა ხელ მ წი ფო დიდ როლს არ თა მა შობს, მაგ რამ 
მი სი სა გა რეო პო ლი ტი კა იც ვ ლე ბა იმის მი ხედ ვით, თუ რა ხდე ბა 
ქვეყ ნის შიგ ნით, რო გო რი პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მი მარ თავს ქვე ყა
ნას და რე ჟი მე ბის ცვლი ლე ბი სას, რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

პო ლი ტი კუ რი ელი ტე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბი და რო გორ ცვლის ახა
ლი რე ჟი მი და მო კი დე ბუ ლე ბას სხვა სა ხელ მ წი ფო ებ თან და რა 
გავ ლე ნას ახ დენს ის სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კა ზე. ამ თე მა ზე 
მომ ზა დე ბულ სა მეც ნი ე რო სტა ტი ა ში ნაჩ ვე ნე ბია ორი პო ლი ტი კუ
რი პარ ტი ის („ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ და „ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა“) 
მიდ გო მე ბი რუ სეთ თან მი მარ თე ბა ში. ჩა ვა ტა რეთ 40 ინ ტერ ვიუ. 
კვლე ვა 2013 წელს და ვიწ ყეთ, გაგ ვი მარ თ ლა იმა ში, რომ ამ პე
რი ოდ ში ძვე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა უკ ვე არ ჩევ ნე ბის გზით შეც ვ ლი
ლი იყო და ფუ ფუ ნე ბა გვქო ნო და ინ ტერ ვიუ ყო ფილ სა გა რეო 
საქ მე თა მი ნის ტ რ თან, ვი ცეპრე მი ერ თან და სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან 
გა დაწ ყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ ყო ფილ პი რებ თან (სულ 20 ინ ტერ ვიუ) 
ჩაგვეწერა. ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბი დან კი შევ ხ ვ დით ყვე ლა იმ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ადა მი ანს, ვინც სა გა რეო პო ლი ტი კა ზე მუ შა ობს. 
თუმ ცა, მოქ მე დი სა ხე ლი სუფ ლე ბო პარ ტი ი დან, „ქარ თუ ლი ოც
ნე ბი დან“ წი ნა მორ ბე დებ ზე გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი რეს პო ნდენ ტი 
და ვი თან ხ მეთ, რად გან გა ჭირ და ისე თი რეს პონ დენ ტე ბის პოვ ნა, 
რო მელ თაც ჰქონ დათ გარ კ ვე უ ლი სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი გა
მოც დი ლე ბა.

პო ლი ტი კის კვლე ვის ერთერ თი სირ თუ ლე ისაა, რომ პო
ლი ტი კო სე ბი გუ ლახ დი ლე ბი მა შინ არი ან, რო დე საც თა ნამ დე
ბო ბებს ტო ვე ბენ. უნ და ით ქ ვას, რომ პო ლი ტი კო სე ბის მხრი დან 
მეც ნი ე რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ცეს ში ხიდ ჩა  ტეხი ლო ბის 
პრობ ლე მა ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს, რო მე ლიც ცალ კე გან ხილ
ვის სა გა ნია. 

რაც შე ე ხე ბა ჩვე ნი კვლე ვის შე დე გებს, კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე 
გა მოჩ ნ და, რომ ორი ვე პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ამ სა კუ თა რი იდენ
ტო ბა გა მო ი მუ შა ვა სა გა რეო პო ლი ტი კურ ურ თი ერ თო ბებ თან 
და კავ ში რე ბით. ქარ თუ ლი ოც ნე ბის პო ლი ტი კა რუ სეთ თან მი
მარ თე ბა ში უფ რო პრაგ მა ტუ ლია და ნაკ ლე ბად ატა რებს იდე ო
ლო გი ზი რე ბულ ხა სი ათს; „ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა“ კი ღრმად 
იდე ო ლო გი ზი რე ბუ ლი და ფა სე უ ლო ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბი ლი სა გა
რეო პო ლი ტი კის მომ ხ რეა. „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ მზად არის რიგ 
შემ თ ხ ვე ვებ ში დათ მო ბებ ზეც კი წა ვი დეს რუ სეთ თან ურ თი ერ
თო ბის პრო ცეს ში. „ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა“ უკომ პ რო მი სოა, 
მათ შო რის, სამ ხე დოსტრა ტე გი ულ უსაფ რ თ ხო ე ბის სა კით ხებ ში. 
შე სა ბა მი სად, ამ ორ პარ ტი ას შო რის არ სე ბუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი
სა, არ სე ბობს სა ერ თო მიდ გო მე ბიც, თუმ ცა ტაქ ტი კა ნათ ლად 
ჩანს რომ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია. მაგ რამ ამ გან ს ხ ვა ვე ბულ ტაქ ტი კას 
რა დი კა ლუ რი გა უმ ჯო ბე სე ბა თუნდაც რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, არ გა მო უწ ვე ვია – „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ მი ერ 
გა დად გ მულ მა ნა ბი ჯებ მა გარ კ ვე ულ წი ლად გა მო იწ ვია სა ვაჭ
როეკო ნო მი კურ და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა კით ხებ ში ურ თი ერ თო ბე
ბის აღ დ გე ნა რუ სეთ თან, თუმ ცა ვერც მათ მო ა ხერ ხეს გარ და ტე ხა 
მო ეხ დი ნათ რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბა ში. აღ ნიშ ნულ კვლე ვა ში 
და შემ დ გომ მის სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე ბულ სტა ტი ა ში ვერ აი სა ხა 
ის პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც „ქარ თულ ოც ნე ბას“ რუ სეთ თან მოგ
ვი ა ნე ბით შე ექ მ ნა, რად გან ამ დრო ის თ ვის სტა ტია ჩაშ ვე ბუ ლი 
იყო გა მო სა ცე მად. პო ლი ტი კის კვლე ვე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ისი ცაა, 
რომ ასეთ შემ თ ხ ვე ვებ ში დრო ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია.
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იო სებ სა ლუქ ვა ძე:

„თბი ლი სის მო ქა ლა ქე თა ცალ კე უ ლი
ჯგუ ფე ბი უნ და შე ეჩ ვი ონ ვიწ რო, კერ ძო

ინ ტე რე სე ბის დათ მო ბას სა ზო გა დო ებ რი ვი
სა ჭი რო ე ბე ბის სა სარ გებ ლოდ და მო მა ვა ლი 

თა ო ბე ბის სა კე თილ დ ღე ოდ; ამა შია მდგრა დი 
ურ ბა ნუ ლი გან ვი თა რე ბის არ სი“

ჩვე ნი ფან ჯ რე ბი დან ხე ლის გაწ ვ დე ნა ზე აშე ნე ბულ მა სახ ლებ მა, მტვერ მა ჰა ერ ში, მან ქა ნე ბით გა და ჭე დილ მა ქუ ჩებ მა, შემ ცი რე
ბულ მა სა ჯა რო და რეკ რე ა ცი ულ მა სივ რ ცე ებ მა და რა ღა ცის შეც ვ ლის გარ და უ ვა ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბამ, ბო ლო დროს, ინ ტე რე სი ქა ლა
ქის გან ვი თა რე ბის თე მე ბი სად მი გან სა კუთ რე ბით გა აძ ლი ე რა. ვის შე იძ ლე ბა ამ თე მებ ზე ესა უბ რო, თუ არა იო სებ სა ლუქ ვა ძეს  თსუ 
პრო ფე სორს, მეც ნი ერს, სა ზო გა დო ებ რი ვი გე ოგ რა ფი ი სა და ურ ბა ნის ტი კის სპე ცი ა ლისტს, რო მე ლიც უკ ვე წლე ბია აქ ტი ურ სა მეც ნი ე
რო მოღ ვა წე ო ბას პრაქ ტი კულ საქ მი ა ნო ბას უთავ სებს. გა მოც დი ლე ბა არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს, არა მედ პოს ტ საბ ჭო თა და სხვა 
ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თე ბის შეს წავ ლის დროს და უგ როვ და, თბი ლი სის მი წათ სარ გებ ლო ბის გა ნახ ლე ბუ ლი გენ გეგ მის შე მუ შა ვე ბა შიც 
უშუ ა ლოდ იყო ჩარ თუ ლი და სხვა ქვეყ ნე ბის ურ ბა ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა შიც. იყო დე კა ნი, თსუ რექ ტო რის მო ად გი ლე, თუმ ცა 
პა რა ლე ლუ რად სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე ბის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბა, კვლე ვებ ში მო ნა წი ლე ო ბა და პრაქ ტი კუ ლი ამო ცა ნე ბის გა დაჭ რა
ზე მუ შა ო ბა არ შე უწ ყ ვე ტია. იო სებ სა ლუქ ვა ძეს პირ ველ რიგ ში მი სი პრო ფე სი უ ლი არ ჩე ვა ნის შე სა ხებ ვკით ხეთ:

– რო გორ მოხ ვ და გე ოგ რა ფია, ურ ბა ნუ ლი კვლე ვე ბი თქვე ნი 
ინ ტე რე სის სფე რო ში? ხში რად ახალ გაზ რ დებს, რომ ლე ბიც პრო
ფე სი ულ არ ჩე ვანს აკე თე ბენ, კარ გად არ ეს მით რამ დე ნად სა ინ
ტე რე სო შე იძ ლე ბა იყოს ეს სფე რო.

– რო დე საც სკო ლას ვამ თავ რებ დი, ძა ლი ან დი დი ხნის წინ, 
არ მქონ და მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, თუ რა სფე რო ში მსურ
და ჩე მი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის დახ ვე წა. და ემ თ ხ ვა ისე, რომ 
1970ანე ბის და საწ ყის სა და შუ ა ხა ნებ ში, ძა ლი ან დი დი პო პუ ლა
რო ბა შე ი ძი ნა ახ ლად და არ სე ბულ მა სპე ცი ა ლო ბამ, რო მელ საც 
ერ ქ ვა საზ ღ ვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი გე ოგ რა ფია. 
ეს სპე ცი ა ლო ბა ერ თ გ ვა რად ნო ვა ტო რუ ლი და მომ ხიბ ლა ვი აღ
მოჩ ნ და ჩემ თ ვის და ჩე მი მო მა ვა ლი კო ლე გე ბი სათ ვის, რად გან 
საბ ჭო თა კავ შირ ში საზ ღ ვარ გა რეთ თან ურ თი ერ თო ბა უც ხო ხი
ლი იყო – მო სახ ლე ო ბის უდი დეს ნა წილს ხე ლი არ მი უწ ვ დე ბო და 
უც ხო ე ლებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე და საზ ღ ვარ გა რეთ მოგ ზა უ რე ბა
ზე. მე ო რე მხრივ, ახალ სპე ცი ა ლო ბას დიპ ლო მა ტი უ რი დის ციპ
ლი ნის გარ კ ვე უ ლი ელ ფე რიც გა დაკ რავ და, რაც იმ პე რი ოდ ში 
სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის წარ მო უდ გე ნე ლი ფუ ფუ ნე ბა და შე საძ ლებ
ლო ბა იყო. თა ნაც ამ ახალ სპე ცი ა ლო ბა ზე შე ის წავ ლე ბო და უც
ხო ენე ბი, ერ თი და სავ ლუ რი და მე ო რე აღ მო სავ ლუ რი. ძა ლი ან 
კარ გი პროგ რა მა იყო და კმა ყო ფი ლი ვი ყა ვი, თან ისე თი გა მორ
ჩე უ ლი ლექ ტო რე ბი გვას წავ ლიდ ნენ, რო გო რე ბიც იყ ვ ნენ ბა ტო
ნე ბი: ნო დარ ნაჭ ყე ბია, ვა ჟა გუ ჯა ბი ძე, ალექ სან დ რე რონ დე ლი, 
რე ვაზ გა ჩე ჩი ლა ძე, გია ცა გა რე ლი. ამ გ ვა რად, ჩემ სპე ცი ა ლო ბა
ზე პრო ფე სო რე ბის და შემ დ გომ ში უკ ვე სტუ დენ ტე ბის მე ტად სო
ლი დუ რმა შე მად გენ ლო ბამ მო ი ყა რა თა ვი, რო მელ თა ნაც, და
მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, ბევრს ერ გო პა ტი ვი, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე წარ მო ე ჩი ნა სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე, 
ელ ჩე ბი სა და დიპ ლო მა ტი უ რი მოღ ვა წე ე ბის სა ხით. 

ჩემ არ ჩე ვან ში უთუ ოდ იყო გარ კ ვე უ ლი შემ თ ხ ვე ვი თო ბა, მაგ
რამ თა ვის თა ვად საზ ღ ვარ გა რე თის თე მა ტი კა, ფარ თო თვალ
სა წი ე რი, რა საც გე ოგ რა ფია მო ი ცავს, გა მოდ გა ჩე მი და ინ ტე რე
სე ბის მი ზე ზი. რაც შე ე ხე ბა ურ ბა ნის ტი კას, ის უფ რო გვი ან დე ლი 
მიდ რე კი ლე ბა გახ და. რაც დრო გა დი ო და უფ რო მე ტად მა ინ ტე
რე სებ და ქა ლა ქე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა სა და გან ვი თა რე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი. მო მე ცა ძა ლი ან კარ გი შე საძ ლებ
ლო ბა, რომ მე თა ნამ შ რომ ლა ად გი ლობ რივ სპე ცი ა ლის ტებ თან, 
მოვ ხ ვედ რი ლი ყა ვი პრო ფე სი ულ ქსე ლებ ში და გავ სუ ლი ყა ვი სა
ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე. 19911992 წლებ ში შვე დე თის ინ ს ტი ტუ
ტის პროგ რა მით წა ვე დი შვე დეთ ში, სტოკ ჰოლ მი სა და ლუნ დის 
უნი ვერ სი ტე ტებ ში, მა ნამ დე ვიმ ყო ფე ბო დი პო ლო ნეთ ში, ლო ძის 
უნი ვერ სი ტეტ ში ერ თობ ლი ვი კვლე ვი თი პროგ რა მის ფარ გ ლებ
ში და შემ დ გომ ში უკ ვე, 1990ანე ბის ბო ლოს, ფულ ბ რა ი ტის სტი
პენ დი ით მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლო გი ურ ინ ს ტი ტუტ ში გახ ლ დით 9 
თვის გან მავ ლო ბა ში, სა დაც მო ნა წი ლე ო ბას ვი ღებ დი ურ ბა ნუ ლი 
და გეგ მა რე ბი სა და რე გი ო ნუ ლი კვლე ვე ბის პროგ რა მა ში. 

შემ დ გომ შიც, გა სა გე ბია, რომ იგი ვე სფე რო ში მო მი წია მუ შა
ო ბა, კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა, სწავ ლე ბა და აკა დე მი უ რი ცხოვ რე ბა.

– რო გორ ფიქ რობთ, რა გა ნა პი რო ბებს უც ხო ელ მეც ნი ერ თა 
ინ ტე რესს თქვე ნი კვლე ვე ბი სად მი?

– ჩვენ გვაქვს ასე თი კლი შე, რომ თით ქოს სა ერ თა შო რი სო 
არე ნა ზე ქარ თუ ლი სა მეც ნი ე რო ამ ბე ბი არ არის სა ინ ტე რე სო. 
ამას ვერ და ვე თან ხ მე ბი: გა აჩ ნია რას და წერ და რო გორ და წერ 
და რამ დე ნად მო აქ ცევ მას იმ გა სა გებ თე ო რი ულ და პრაქ ტი კულ 
კონ ტექ ს ტ ში, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სოდ არის მი ღე ბუ ლი. პოს
ტ საბ ჭო თა ქა ლა ქე ბის თ ვის და ურ ბა ნის ტი კის თ ვის არის გარ კ

ვე უ ლი სა ერ თა შო რი სო სივ რ ცე, რო მე ლიც იმ დო ნე ზე არ არის 
გან ვი თა რე ბუ ლი, რო გორც კლა სი კუ რი და სავ ლუ რი ქა ლა ქე ბის 
შეს წავ ლა, მაგ რამ მას თა ვი სი ად გი ლი უკა ვია მეც ნი ე რე ბა ში, 
რო გორც ფაქ ტობ რი ვი და ემ პი რი უ ლი თვალ საზ რი სით, ისე თე
ო რი უ ლი და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი თვალ საზ რი სი თაც. საკ მა ოდ ხში
რად ხდე ბა ჩვე ნი რე გი ო ნის ქა ლა ქებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის 
და მოწ მე ბა და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, თუ კვლე ვა კარ გად არის 
ჩა ტა რე ბუ ლი, სა ინ ტე რე სო და სარ წ მუ ნო მა სა ლას ეყ რ დ ნო ბა და 
თუ ანა ლი ზი სა თა ნა დოდ არის გა კე თე ბუ ლი, მას კით ხუ ლო ბენ 
და იყე ნე ბენ კი დეც. ჩე მის აზ რით, ცო ტა არ იყოს უსუ სუ რი არ გუ
მენ ტია, რო ცა ამ ბო ბენ, რომ ქარ თუ ლი სი ნამ დ ვი ლე არ აინ ტე
რე სებთ სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო სივ რ ცე ში. ქარ თუ ლი სი
ნამ დ ვი ლე არ აინ ტე რე სებთ იმ შემ თ ხ ვე ვა ში თუ არ გუ მენ ტა ცი ის 
სიმ წი რე გვაქვს. კვლე ვე ბი სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ და ქარ თულ 
თე მა ტი კა ზე სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, თუ კი ის იქ ნე ბა შე სა ბა მი სად 
და წე რი ლი, გა ფორ მე ბუ ლი, სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი და და სა ბუ თე
ბუ ლი. 

– თქვე ნი ერთერ თი კვლე ვი თი მი მარ თუ ლე ბა არის პოს ტ
საბ ჭო თა მეტ რო პო ლი ე ბის ურ ბა ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ტრან
ზი ცი ის კვლე ვა. არის ლო გი კა ამ რე ფორ მა ცი ა ში? ხში რად ამ ბო
ბენ, რომ მა გა ლი თად თბი ლი სი და ბა თუ მი სრუ ლი ად არა ლო გი
კუ რად და უგეგ მოდ ვი თარ დე ბა, რამ დე ნად არის ეს ასე? რამ დე
ნად მსგავ სია ამ თვალ საზ რი სით სა ქარ თ ვე ლოს ქა ლა ქე ბი სხვა 
პოს ტ საბ ჭ თა ქა ლა ქე ბის? 

– სა ქა ლა ქო მეტ რო პო ლი ე ბი წარ მო ად გე ნენ დიდ სა ქა ლა
ქო, გან სა კუთ რე ბით სა დე და ქა ლა ქო წარ მო ნაქ მ ნებს, რომ ლე
ბიც ერ თი ქა ლა ქის საზ ღ ვ რებს სცილ დე ბა და უფ რო ვრცელ 
ტე რი ტო რი ებს მო ი ცავს. რა თქმა უნ და, არის გარ კ ვე უ ლი ლო გი
კა მათ პოსტსაბ ჭო თა ტრან ზი ცი ა ში. ლო გი კა არის იმა ში, რომ 
ერ თი სო ცი ა ლურპო ლი ტი კუ რი წყო ბი დან, სა დაც იყო ცენ ტ რა
ლუ რი ად მი ნის ტ რი რე ბა და ე.წ გეგ მი უ რი ეკო ნო მი კა, მოხ და 
გა დას ვ ლა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე. ამ გა დას ვ ლის პრო ცეს ში პი
რო ბე ბი ძა ლი ან შე იც ვა ლა, მოხ და პრი ვა ტი ზა ცია, მარ თ ვი სა და 
მე ურ ნე ო ბის ლი ბე რა ლუ რი სის ტე მე ბის შე მო ღე ბა. აქ არ არის 
სა უ ბა რი იმა ზე, რა იყო კარ გი და რა ცუ დი. აქ არის სა უ ბა რი შე
დე გებ ზე და შე დე გი იყო ის, რომ ქა ლა ქე ბი გარ და იქ მ ნა, მა თი 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ლო გი კა კარ დი ნა ლუ რად შე იც ვა ლა. ცვლი
ლე ბე ბი გან სა კუთ რე ბით მკა ფი ოდ აი სა ხა ქა ლა ქე ბის ცენ ტ რა
ლურ ნა წი ლებ ზე, თუმ ცა ახ ლა პე რი ფე რი ე ბიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გარ და იქ მ ნე ბი ან. ამა ში ბევ რი ხე დავს რო გორც და დე ბითს, ისე 
უარ ყო ფით ას პექ ტებს. მა გა ლი თად, თუ ად რე არ სე ბობ და „სა ბი
ნაო შიმ ში ლი“, იმი ტომ რომ ადა მი ანს არ შე ეძ ლო ბი ნა მი ე ღო იქ, 
სა დაც თვი თონ უნ დო და, არ ჰქონ და საკ მა რი სი ფარ თი და შე სა
ბა მი სი საც ხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი, რიგ ში უნ და მდგა რი ყო, რომ 
დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი ყო მი სი მოთ ხოვ ნე ბი ახალ საც ხოვ რის ზე, 
ახ ლა ბა ზარ ზე გა მო ტა ნი ლია ბევ რი ბი ნა, ოღონდ მათ შე სა ძე
ნად დი დი თან ხე ბის გა დახ დაა სა ჭი რო . მე ო რეს მხრივ, ამ დენ
მა მშე ნებ ლო ბებ მა, მე ნა შე ნე თა დე ვე ლო პე რულ მა საქ მი ა ნო ბამ 
სა ქა ლა ქო გა რე მოს დი დი ზი ა ნი მი ა ყე ნა, გან სა კუთ რე ბით ისეთ 
ად გი ლებ ში, სა დაც წი ნათ სა სურ ვე ლი საც ხოვ რე ბე ლი გა რე მო 
არ სე ბობ და. თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის გარ შე მო ტე რი ტო რი ე ბი 
ამის მა გა ლი თია. მშე ნებ ლო ბამ და კო მერ ცი ულ მა საქ მი ა ნო ბამ 
ძა ლი ან ბევ რი ქა ლა ქის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ
რ ცე ე ბი და ი კა ვა.

ყვე ლა ქა ლაქს გან ვი თა რე ბის თა ვი სი გზა აქვს, ამა ვე დროს, 
მსგავ სი ტენ დენ ცი ე ბიც საკ მა ოდ ბევ რია. თბი ლი სი და ბა თუ მი 
იმი ტომ არის გა მორ ჩე უ ლი, რომ აქ ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ცვლი
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ლე ბე ბი და მშე ნებ ლო ბე ბი გან ხორ ცი ელ და. ჩვენ შეგ ვიძ ლია 
თა მა მად ვი სა უბ როთ უგეგ მო გან ვი თა რე ბა ზე, რაც ნიშ ნავს იმას, 
რომ არ არ სე ბობ და გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ე ბი – რო გო რი უნ
და გამ ხ და რი ყო ქა ლა ქი, ბევ რი რამ ხდე ბო და სპონ ტა ნუ რად. 
თუმ ცა ულო გი კოს ამას ვერ და ვარ ქ მევთ, რად გან გან ვი თა რე ბის 
ლო გი კა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მით, რო მე ლიც, 
სამ წუ ხა როდ, ბო ლო დრომ დე ვერ ჩად გა სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ
ტე რე სის ჩარ ჩო ებ ში. 

გან ვი თა რე ბის მსგავ სი პრობ ლე მე ბი და მა ხა სი ა თე ბე ლია 
თით ქ მის ყვე ლა პოს ტ საბ ჭო თა ქა ლა ქის თ ვის, გან სა კუთ რე ბით 
იქ, სა დაც ბევ რი ფუ ლია, ამ გ ვა რი ცვლი ლე ბე ბი სა ხე ზეა. თბი
ლის მა იმის გა მო, რომ მი სი რე ლი ე ფი რთუ ლია, გან სა კუთ რე
ბით ინ ტენ სი უ რი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და ცენ ტ რა ლურ ნა წილ ში, 
რაც არც თუ და დე ბი თად აი სა ხე ბა ისე თი ტრა დი ცი უ ლი უბ ნე ბის 
გა რე მო სა და ცხოვ რე ბის ხა რის ხ ზე, რო გო რი ცაა ძვე ლი თბი ლი
სი, მთაწ მინ და, ვა კე, სა ბურ თა ლო და ვე რა. 

– თქვენ ჩარ თუ ლი იყა ვით თბი ლი სის გენ გეგ მის შე მუ შა ვე ბა
ში. ცო ტა რი ტო რი კუ ლი შე კით ხ ვა გვაქვს – თქვე ნი, ურ ბა ნუ ლი 
სა კით ხე ბის მკვლე ვა რის პო ზი ცი ი დან, რა ეშ ვე ლე ბა ამ ქა ლაქს?

– მარ თ ლა რი ტო რი კუ ლი კით ხ ვაა, ად რეც ვსვამ დით ამ კით
ხ ვას, ახ ლა უბ რა ლოდ ნაკ ლე ბად გვახ სოვს. თუმ ცა ახ ლა, უფ რო 
მარ თე ბუ ლი გახ და ეს კით ხ ვა. რა თქმა უნ და, ეშ ვე ლე ბა. ეშ ვე ლე
ბა იმ შემ თ ხ ვე ვა ში, თუ ჩვენ გა დავ წ ყ ვეტთ, რომ უნ და ვუშ ვე ლოთ. 
ეს არის ის სა კით ხე ბი, რო მე ლიც გა მომ დი ნა რე ობს ხედ ვი დან 
და სა მო ქა ლა ქო და ურ ბა ნუ ლი კულ ტუ რი დან. მო სახ ლე ო ბას 
თუ აღარ მო უნ და ისეთ პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბა, რო გორ შიც ახ ლა 
ცხოვ რობს, ის აუ ცი ლებ ლად შეც ვ ლის ამას. მაგ რამ ამის თ ვის ის 
გა გე ბით უნ და ეკი დე ბო დეს სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, ერ თობ ლი ვი 
ცხოვ რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ას პექ ტე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო
ბას და არ შე ე გუ ოს ბევრ ისეთ დარ ღ ვე ვას, რო გო რიც ქა ლაქ ში 
გვაქვს. მა გა ლი თად, ძა ლი ან არა სა სურ ვე ლია ქა ლა ქის ცენ ტ რ
თან ახ ლოს ელი ა ვას ბაზ რო ბი სა და მიმ დე ბა რე სა წარ მო ე ბის/
სა ხე ლოს ნო ე ბის არ სე ბო ბა, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ ემიჯ ნე ბა საც
ხოვ რე ბელ კორ პუ სებს და მა თი საქ მი ა ნო ბა მტვრი სა და მავ ნე 
ნივ თი ე რე ბე ბის გა მო ყო ფას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, მა შინ, 
რო დე საც შე იძ ლე ბა იგი ვე სხვა გან გა კეთ დეს ისე, რომ მო სახ
ლე ო ბა სა და სა ქა ლა ქო გა რე მოს დი დი ზი ა ნი არ მი ა ყე ნოს.

ჩვენ არ უნ და ვცხოვ რობ დეთ ისეთ ქა ლაქ ში, სა დაც სუნ თ ქ
ვა არ შე იძ ლე ბა, სა დაც სა ხი ფა თოა ქუ ჩა ზე გა დას ვ ლა უწეს რი გო 
სატ რან ს პორ ტო მოძ რა ო ბის გა მო და ა.შ. ქა ლაქ ში და ბა ლან სე
ბუ ლი უნ და იყოს სხვა დას ხ ვა ინ ტე რესჯგუ ფე ბის მოთ ხოვ ნი ლე
ბე ბი. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თა ვი სი ინ ტე რე სი აქვს, მას 
უნ და ჯან საღ და კარ გად ორ გა ნი ზე ბულ ქა ლაქ ში იც ხოვ როს, 
რო გორც ეს სა უ კე თე სო და სავ ლურ ქა ლა ქებ ში ხდე ბა. ამი ტომ, 
სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფებ მა უნ და დათ მონ თა ვი ან თი კერ ძო ინ ტე რე
სე ბი. აქამ დე, მხო ლოდ სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი და მო სახ ლე ო ბა 
თმობ და. თუმ ცა, ისიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ მო სახ ლე ო
ბა თვი თო ნაც ბევრს აფუ ჭებ და; ამის მა გა ლი თად, იმ უწეს რი გო 
და არა ჯან სა ღი მი შე ნე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბაც გა მოდ გე ბა, რაც 
თბი ლი სის არა სა სურ ველ „სა ვი ზი ტო ბა რა თად“ გა და იქ ცა. ბევ რი 
მშე ნებ ლო ბე ბი იმი ტომ არ ხდე ბა, რომ შე და რე ბით და ბალ შე მო
სავ ლი ა ნი მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სე ბი დაკ მა ყო ფილ დეს. მო სახ
ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი ვერ შე ი ძე ნს ამ სახ ლებს, ისი ნი ძა ლი ან 
ძვი რია. ეს მშე ნებ ლო ბე ბი ხდე ბა იმი ტომ, რომ ან უც ხო ე ლებ მა 
იყი დონ და და ა ბან დონ კა პი ტა ლი, ან ად გი ლობ რი ვებ მა, რომ
ლებ საც არა ერ თი სხვა ბი ნაც აქვთ, ის კო მერ ცი უ ლი საქ მი ა ნო
ბის თ ვის (ძი რი თა დად გა სა ქი რა ვებ ლად) გა მო ი ყე ნონ. ეს, თა ვის
თა ვად ცუ დი არ არის, მაგ რამ ღირს კი იმად, რომ ამას შე ე წი როს 

ძვირ ფა სი და ქა ლა ქი სათ ვის უნი კა ლუ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ
რ ცე ე ბი, რო გო რიც არის ლი სის ტბა, თბი ლი სის ზღვა. ბევ რი გამ
წ ვა ნე ბუ ლი არე ა ლი (მაგ. მცი რე მდი ნა რე ე ბის ხე ო ბე ბი) და ა.შ.

– დევ ნი ლე ბი სა და მიგ რა ცი ის თე მა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 
ერთერთ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და მტკივ ნე უ ლი სა კით ხია, თქვენს 
კვლე ვებ ში იმა საც იკ ვ ლევთ, თუ რო გორ აი სა ხე ბა ეს პრო ცე სი 
ქა ლა ქებ ზე. რო გორ შე ი ძე ბა მოკ ლედ ეს გავ ლე ნა აღი წე როს?

– მე შე მიძ ლია ვთქვა, რაც აქამ დე მოხ და. აქამ დე მოხ და ის, 
რომ ჩვე ნი ქვე ყა ნა, და მო უ კი დებ ლო ბის შემ დეგ, გა სა გე ბი მი ზე
ზე ბის გა მო, და ტო ვა ბევ რ მა ხალ ხ მა. არ უნ და დაგ ვა ვიწ ყ დეს, 
რომ თბი ლი სის მო სახ ლე ო ბა 1 მი ლი ონ 260 ათა სი დან, 45 წე
ლი წად ში თით ქ მის მი ლი ო ნამ დე შემ ცირ და. ეს ხალ ხი წა ვი და 
საზ ღ ვარ გა რეთ. ეს იყო ‘ტვი ნე ბის გა დი ნე ბა’, მათ უმე ტე სო ბას 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ურ ბა ნუ ლი კულ ტუ რა გა აჩ ნ და, ცხოვ რობ დ
ნენ ქა ლა ქის ცხოვ რე ბით და მე ო რე მხრივ – ჰქონ დათ სა თა ნა
დო პრო ფე სი უ ლი კვა ლი ფი კა ცია. სა ნაც ვ ლოდ, უფ რო პა ტა რა 
ქა ლა ქე ბი დან და სა სოფ ლო რე გი ო ნე ბი დან თბი ლის ში და იწ ყო 
მო სახ ლე ო ბამ გად მოს ვ ლა, რა მაც, რა თქმა უნ და, გარ კ ვე ულ
წი ლად და ა კომ პენ სი რა მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა თბი ლის ში. 
დღეს მო სახ ლე ო ბა 1 მი ლი ონ 150 ათა სის ფარ გ ლებ შია, ჯერ 
კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბია, ვიდ რე ეს იყო 2526 წლის წინ. ეს კომ
პენ სი რე ბა რა ო დე ნობ რი ვად კი მოხ და, მაგ რამ ‘ახა ლი მო ქა ლა
ქე ე ბი’ არ იყ ვ ნენ სა ქა ლა ქო ცხოვ რე ბას ნა ზი ა რე ბი და ამი ტომ 
ამან შე მო ი ტა ნა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, არა ურ ბა ნუ ლი ტი პის ქცე ვა და 
და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ქა ლა ქო სივ რ ცე ე ბის მი მართ. თბი ლის ში 
შე იც ვა ლა სა ქა ლა ქო გა რე მო, არა მარ ტო ფი ზი კუ რად, არა მედ 
სო ცი ა ლუ რად და კულ ტუ რუ ლა დაც და ამას ძა ლი ან ბევ რი აღიქ
ვამს ერ თ გ ვა რად სი ნა ნუ ლით, გან სა კუთ რე ბით ის ხალ ხი, ვი საც 
ად რე უც ხოვ რია თბი ლის ში.

ამას გარ და, თბი ლი სი გახ და გა ცი ლე ბით უფ რო მო ნო ეთ
ნი კუ რი – ქარ თ ვე ლე ბით და სახ ლე ბუ ლი ქა ლა ქი, ვიდ რე ად რე; 
ად რე უფ რო კოს მო პო ლი ტუ რი ქა ლა ქი იყო. საბ ჭო თა კავ ში რის 
დაშ ლის დროს დე და ქა ლაქ ში ქარ თ ვე ლე ბის რა ო დე ნო ბა მაქ სი
მუმ 65 პრო ცენ ტი იყო, ახ ლა 80%ზე მე ტია. ბევ რი სხვა ეროვ ნე ბის 
მო სახ ლე წა ვი და თბი ლი სი დან. ესეც ცვლის კულ ტუ რას. ძა ლი
ან სა და ვოა, ეს პრო ცე სი და დე ბი თია თუ უარ ყო ფი თი. ის ფაქ ტი, 
რომ თქვენ ხე დავთ ბევრ ტუ რისტს, ვი ზი ტო რებს, გან სა კუთ რე ბით 
ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნე ბი დან, რაც დიდ აღ ტა ცე ბას არ იწ
ვევს ხოლ მე ჩვენ ში, არის ერთერ თი მაჩ ვე ნე ბე ლია იმი სა, რომ 
თბი ლი სი ცოც ხა ლი ქა ლა ქია, ის მაგ ნი ტი ვით იზი დავს სხვა დას
ხ ვა წარ მო მავ ლო ბის ადა მი ა ნებს და მი სი შე მო ღობ ვა და არა
ვის შე მოშ ვე ბა შე უძ ლე ბე ლია. ჩვენ უნ და ვის წავ ლოთ არა მარ ტო 
თა ნაც ხოვ რე ბა, არა მედ ინ ტეგ რი რე ბა მას თან, ვინც შე მო დის და 
მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის იმ საქ მის კენ მი მარ თ ვა, რაც ქა ლაქს 
სჭირ დე ბა. 

– თქვენ იმ მეც ნი ერ თა შო რის ხართ, რო მე ლიც თა ვის სა
მეც ნი ე რო ცოდ ნას აქ ტი უ რად იყე ნებს პრაქ ტი კა ში – მათ შო რის 
ჩვენს მე ზო ბელ და შო რე ულ ქვეყ ნებ შიც. რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია მეც ნი ე რის თ ვის, რომ მი სი კვლე ვე ბი პრაქ ტი კა ში იყოს გა
მო ყე ნე ბუ ლი?

– ჩემ მა და ჩე მი კო ლე გე ბის გა მოც დი ლე ბა მაც და მა ნა ხა, 
რომ მხო ლოდ თე ო რი უ ლი ფორ მით ვერ გან ვი თარ დე ბა ჩვე ნი 
სპე ცი ა ლო ბა. ძა ლი ან კარ გია, რო ცა იმ ცოდ ნას, იმ თე ო რი ულ 
და კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ველს, რო მე ლიც გა გაჩ ნია, პრაქ ტი
კულ საქ მი ა ნო ბა ში იყე ნებ. ეს, რა თქმა უნ და, დი დი უპი რა ტე სო
ბაა.

ილია თავ ხე ლი ძე:
„ფუნ და მენ ტა ლურ კვლე ვას ერ თი კარ გი

მხა რე აქვს  სიმ შ ვი დე. სიმ შ ვი დე ში
რა ღაც უფ რო სე რი ო ზუ ლი გა მო დის.

სიჩ ქა რე ში შე იძ ლე ბა მთა ვა რი და ი ჭი რო და
ის ძი რი თა დი სი ლა მა ზე და ი კარ გოს“

გა აც ნო მეც ნი ე რე ბა ბავ შ ვებს, არ არის 
ად ვი ლი საქ მე. მით უმე ტეს გა სა გებ ენა ზე 
აუხ ს ნა მა თე მა ტი კა, რო მე ლიც ხში რად 
მათ თ ვის გა უ გე ბა რი და ძა ლი ან რთუ ლია. 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი
სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი
რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, ფი ზი კამა თე მა ტი
კის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი ილია თავ
ხე ლი ძე არას დ როს ამ ბობს უარს შეხ ვ დეს 
თსუ „სა ბავ შ ვო უნი ვერ სი ტე ტის“ მსმე ნელ 
მოს წავ ლე ებს და მა თე მა ტი კის ენის შეს
წავ ლა ში და ეხ მა როს. სკო ლის მოს წავ
ლე ე ბის მეც ნი ე რე ბას თან ზი ა რე ბის ეს 
სა ინ ტე რე სო პლატ ფორ მა მოს წავ ლე ებს 
უფა სო ლექ ცი ებ ზე დას წ რე ბის შე საძ ლებ
ლო ბას აძ ლევს, ლექ ტო რებს კი მა თი მო
მა ვა ლი სტუ დენ ტე ბის ინ ტე რე სებ ზე, მო
ლო დი ნებ ზე, გა ნა თე ბის ხა რის ხ ზე აძ ლევს 
წარ მოდ გე ნას. ბა ტონ ილი ას თან სა უ ბა რი 
სწო რედ ამ თე მით და ვიწ ყეთ:

მე მგო ნია, რომ გა ნათ ლე ბის სის ტე მა
ში ძა ლი ან ბევ რი დე ფორ მა ცია მოხ და. მა
თე მა ტი კა ერთერ თი უმ შ ვე ნი ე რე სი, ულა
მა ზე სი და უნა ტი ფე სი მეც ნი ე რე ბის დარ გი 
ბავ შ ვე ბის თ ვის, გა და იქ ცა გა მოც დე ბის 
ჩა ტა რე ბის შე სა ში ნე ბელ ბუ ად. ამი ტომ 
ბავ შ ვებ ში თა ვი დან ვე ასე თი გან წ ყო ბაა: 
მე ვერ ვის წავ ლი მა თე მა ტი კას, იმი ტომ, 
რომ იცის – მო მა ვალ ში რა ღაც დი დი და 
ცუ დი გა მოც და უნ და ჩა ა ბა როს. ვფიქ რობ, 
ახალ გაზ რ დო ბა ში მეც ნი ე რე ბი სად მი ინ
ტე რე სის გა საღ ვი ვებ ლად და ე.წ. „გე მოს 
გა სა სინ ჯად“ ძა ლი ან დიდ საქ მეს აკე თებს 
თსუ სა ბავ შ ვო უნი ვერ სი ტე ტი, რომ ლის 
მრა ვა ლი მსმე ნე ლი თსუ სტუ დენ ტი გახ და. 

უნ და მო გახ სე ნოთ, რომ აქ ჩა ტა რე ბუ ლი 
მე ცა დი ნე ო ბე ბი კი დევ ერ თ ხელ მარ წ
მუ ნე ბენ რომ მა თე მა ტი კა, თუ ის კარ გად 
იქ ნა მი წო დე ბუ ლი, ბავ შ ვებ ში ში შის მა გივ
რად ინ ტე რესს აღ ვი ძებს და რთავს „ფიქ
რის ტუმ ბ ლერს“ ანუ ახალ გაზ რ და იწ ყებს 
აზ როვ ნე ბას! რად გან მა თე მა ტი კა – ეს 
არის მეც ნი ე რე ბა ზო გა დი კა ნონ ზო მი ე რე
ბე ბის შე სა ხებ. არ ეწ ყი ნოს არა ვის და, სამ
წუ ხა როდ, ბევ რი მეც ნი ე რე ბა გა ლი ლე ის 
ჩა მო ნათ ვალ ში, მეც ნი ე რე ბა არ არის. მა
თე მა ტი კა არის მეც ნი ე რე ბის ენა, იმი ტომ, 
რომ ბუ ნე ბის დი ა დი წიგ ნი და წე რი ლია მა
თე მა ტი კის ენა ზე. ეს არის ზო გა დი კა ნონ
ზო მი ე რე ბა. კა ნონ ზო მი ე რე ბა, რო მე ლიც 
დრო ზე, პი როვ ნე ბა ზე, მარ თ ვის წყო ბა ზეა 

და მო კი დე ბუ ლი, კა ნონ ზო მი ე რე ბა ვერ 
იქ ნე ბა. მა თე მა ტი კის ცოდ ნა არ არის მარ
ტო გა მოც დე ბის მა თე მა ტი კის ცოდ ნა. ეს 
არის ჩვე ნი მზა ო ბა, რამ დე ნად მზად ვართ 
ჩვენ, გა ვარ ჩი ოთ ზო გა დი კა ნონ ზო მი ე
რე ბა ლო კა ლუ რი კა ნონ ზო მი ე რე ბის გან 
და რამ დე ნად შეგ ვიძ ლია, ავით ვი სოთ ეს 
კა ნონ ზო მი ე რე ბა. მზად ვართ ჩვენ, რომ 
შე ვე ხოთ რა ღაც მუდ მივს? რა არის მუდ
მი ვი? მა გა ლი თად, ნე ბის მი ე რი წრის სიგ
რ ძე, იმა ვე წრის დი ა მეტ რ ზე რომ გა ყო, 
მი ი ღებ რიცხვ „პი“ს. ეს არ არის და მო კი
დე ბუ ლი არც ეპო ქა ზე, არც წყო ბა ზე, არც 
მარ თ ვა ზე, არც ვი ღა ცის ნე ბა ზე. ასე თი 
კა ნონ ზო მი ე რე ბე ბით ოპე რი რებს მეც ნი ე
რე ბა მა თე მა ტი კა. თა ნა მედ რო ვე სკო ლე
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ბი, თა ნა მედ რო ვე ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც მსოფ ლიო ავან გარ დ ში 
არი ან, რა თქმა უნ და, მიხ ვ დ ნენ ამას. მა თე მა ტი კის ცოდ ნის აუ
ცი ლებ ლო ბა, სხვა თა შო რის, პირ ველ მა ქარ თულ მეც ნი ე რე ბა ში 
ქარ თ ველ მა მა თე მა ტი კოს მა ნი კო მუს ხე ლიშ ვილ მა და ი ნა ხა და 
თქვა – ჩვენ უნ და წა ვი დეთ ამ გზით.  ჩვენ უნ და გვქონ დეს ლო
გი კუ რი აზ როვ ნე ბის უნა რი, იმი ტომ, რომ სა ქარ თ ვე ლო თუ გა
დარ ჩა ამ სა უ კუ ნე ებ ში, გა დარ ჩა იმით, რომ ის იყო ყო ველ თ ვის 
თა ნად რო უ ლი. რაც იყო მო და ში თუ რაც იყო კარ გი, იმ კარ გის 
ათ ვი სე ბა შე ეძ ლო ამ პა ტა რა, მცი რე რიც ხო ვან ერს. რო გორც კი 
ჩვენ გავ ჩერ დით, ჩა მოვ რ ჩით, გა ვი ყი ნეთ ერთ ად გი ლას, იმ წუთ
ში მოხ და რა ღაც ჩა ვარ დ ნე ბი. თა ვის დრო ზე, რო ცა სა ქარ თ ვე
ლო ში პირ ვე ლი ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი, თბი ლი სის უნი ვერ სი
ტე ტი და ფუძ ნ და და მი სი და ფუძ ნე ბის თა ნა ვე შე იქ მ ნა ქარ თუ ლი 
მა თე მა ტი კის სკო ლა, ესეც დრომ და მოთ ხოვ ნამ მო ი ტა ნა

ქართულიმათემატიკისსკოლისსათავეებთან

ქარ თუ ლი მა თე მა ტი კუ რი გა ნათ ლე ბა და ფუძ ნე ბუ ლია დი დი 
ოთ ხე უ ლის მოღ ვა წე ო ბა ზე, რო გორც ჩვენ მათ ვე ძა ხით. ესე ნი 
არი ან ან დ რია რაზ მა ძე, გი ორ გი ნი კო ლა ძე, ნი კო მუს ხე ლიშ ვი
ლი და არ ჩილ ხა რა ძე – სა მი ფრან გუ ლე ნო ვა ნი და ერ თი გერ მა
ნუ ლე ნო ვა ნი პრო ფე სო რი.

სათავეებსყველაევროპიდანიღებდა

ქარ თუ ლი მა თე მა ტი კუ რი სკო ლა და ფუძ ნე ბუ ლია ევ რო პუ
ლი მა თე მა ტი კუ რი სკო ლის გა მოც დი ლე ბა ზე. საწ ყი სე ბიც კი 1918 
წლი დან არის, რა თქმა უნ და, იქ იყო რამ დე ნი მე ასის ტენტპრო
ფე სო რი, ასის ტენ ტი, რომ ლე ბიც რუ სუ ლი სამ ხედ რო სკო ლა გა
მოვ ლი ლე ბი იყ ვ ნენ, მაგ რამ მა ინც პრო ფე სუ რა, ვი საც მა თე მა
ტი კის თუ რო მე ლი მე დარ გის წინ ს ვ ლა ევა ლე ბო და, ის სუფ თა 
კლა სი კუ რი ევ რო პუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის იყო და ამი ტომ მათ მი ერ 
გაზ რ დილ მა პირ ვე ლი ვე თა ო ბამ  სა ო ცა რი ეფექ ტი მოგ ვ ცა. ეს 
იყო: ილია ვე კუა, ვიქ ტორ კუპ რა ძე  და სხვე ბი.  ჩვენს თა ო ბას უკ
ვე და უდ გა მე ო რე პრობ ლე მა – ამ დო ნე ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას შევ
ძ ლებთ თუ ვე რა?

მათემატიკადღეს

ჩვენ გა დარ ჩე ნის ძა ფად მოგ ვევ ლი ნა ევ რო პას თან თა ნამ შ
რომ ლო ბის თა ვი სუ ფა ლი უფ ლე ბა . ჩე მი ყვე ლა კარ გი სტუ დენ ტი 
მი დის ისევ ევ რო პა ში ან ამე რი კა ში. ყვე ლა ზე კარ გი სტუ დენ ტი 
მი დის ევ რო პა ში ან ამე რი კა ში. გა მო დის, რომ ცერ ნი, ბო ხუ მი 
თუ ლონ დო ნი უფა სოდ იღებს მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი ურ ადა მი ანს. 
ეს კარ გია ბავ შ ვის თ ვის, კარ გია ლონ დო ნის თ ვის, მაგ რამ ჩვე ნი 
მეც ნი ე რე ბის თ ვის? ცხა დია, სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, მაგ რამ აუ ცი ლე ბე ლია ამ კად რებს სა ქარ თ ვე
ლო ში მოღ ვა წე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბაც ქონ დეთ. 

მა თე მა ტი კის, რო გორც მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის, აუ
ცი ლე ბე ლია  – სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტებ ში ჩაბ მა, მე ო რე – სკო
ლის გა ნათ ლე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა. იმი ტომ, რომ ჩვენ თან იმ 
სკო ლი დან უნ და მო ვი დეს სტუ დენ ტი. სტუ დენ ტი თუ მო ვა და ბა
ლი დო ნის, ჩვენ მი სი დო ნის აწე ვას დიდ დროს მო ვან დო მებთ. 
ვინ მეს თუ გო ნია ოთ ხი წე ლი ბევ რია, ეს ასე არ არის. ჩემ თ ვის 
ძა ლი ან გულ სატ კე ნია, რომ ბა ტო ნი ნი კოს და ბა ტო ნი ილი ას 
დარ გ ზე ქარ თ ვე ლი სტუ დენ ტე ბი ვერ მო დი ან, გა ნა იმი ტომ, რომ 
ნი ჭი აკ ლი ათ, არა მედ ეს დარ გე ბი მო ით ხოვს ხან გ რ ძ ლივ და ტი
ტა ნურ შრო მას და მუ შა ო ბას. 

სა ქარ თ ვე ლოს ახ ლა, რე ა ლუ რად რომ შევ ხე დოთ, სჭირ
დე ბა და ახ ლო ე ბით, 6000 მა თე მა ტი კის მას წავ ლე ბე ლი. აქე დან 
3000 ვერ აკ მა ყო ფი ლებს. თა ნა მედ რო ვე მოთ ხოვ ნებს. ელე მენ
ტა რუ ლი დათ ვ ლა გვაჩ ვე ნებს, რომ წე ლი წად ში 100 მას წავ ლე
ბე ლიც რომ მი ვა წო დოთ სკო ლას პრობ ლე მის გა დაჭ რას 30 წე
ლი დას ჭირ დე ბა და ეს პრობ ლე ბა მო ით მენს?! ეს  ლა კუ ნა რომ 
ამო ვავ სოთ, მრა ვალ მა უნი ვერ სი ტეტ მა მი ზან მი მარ თუ ლად უნ და 
იმუ შა ოს.

ახალ გაზ რ დე ბი ეძე ბენ ოპ ტი მა ლურ გა მო სა ვალს – სწავ ლა ში 
რომ ფულს იხ დი, ეფექ ტიც უცებ გინ და. შე უ თავ სე ბე ლი რა ღა ცე

ბის შე თავ სე ბა გვინ და. თა ვის დრო ზეც, ქარ თ ვე ლი მა თე მა ტი კო
სე ბის სწავ ლა ში სე რი ო ზუ ლი ფუ ლი იყო ჩა დე ბუ ლი: ნი კო ლა ძე 
იყო ნი კო ლა ძის შვი ლი და ის არ ჩქა რობ და ამ საქ მით ფუ ლის 
მი ღე ბას; არ ჩილ ხა რა ძე შე იძ ლე ბა მდი და რი კა ცი არ იყო, ფოს
ტის უფ რო სის შვი ლი იყო, მაგ რამ სი ნამ დ ვი ლე ში ფოს ტის უფ
როს მა შე ეძ ლო, შვი ლი გერ მა ნი ა ში გა აგ ზავ ნა სას წავ ლებ ლად 
და სრუ ლი კურ სი რა ღაც ნა ი რად უზ რუნ ველ ყო. ბა ტო ნი ნი კო მუს
ხე ლიშ ვი ლიც არ იყო ღა რი ბი ადა მი ა ნი, საფ რან გეთ ში შეძ ლო 
დი სერ ტა ცი ის დაც ვა. ვი ღაც ხომ დებ და ამა ში ფულს? სამ ხედ რო 
ოფი ცე რი იყო მა მა მი სი. რაზ მა ძეც საფ რან გეთ ში იყო წა სუ ლი, 
ნუ რა ვინ იტ ყ ვის, რომ ის გაღ ლე ტი ლი ადა მი ა ნის შვი ლი იყო და 
არა ფე რი მას არ გა აჩ ნ და. ილია ვე კუ ას ზო გი დას ცი ნო და და ამ
ბობ და, მა მა მის მა ხარკა მე ჩი გა ყი და რომ მას ეს წავ ლაო. დი ახ, 
ხარკა მე ჩის გარ და მან ნა ხე ვა რი სახ ლი გა ყი და. ამით შვილს 
უთ ხ რა: ეს არის შე ნი წი ლი, შენ აირ ჩიე ქა ლაქ ში ცხოვ რე ბა და 
გა ნათ ლე ბით ცხოვ რე ბა, შე ნი სახ ლი გავ ყი დეთ, ჩა ი ბა რე და რაც 
გინ და, ის გა ა კე თე. ადა მი ან მა თვი თონ მი ი ღო პი როვ ნუ ლი გა
დაწ ყ ვე ტი ლე ბა. ახალ გაზ რ დო ბი დან ვე ეს ადა მი ა ნე ბი მიჩ ვე უ ლი 
იყ ვ ნენ სტრა ტე გი უ ლი გა დაწ ყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას. მე მინ და 
მეც ნი ე რე ბა – ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არ ჩე ვა ნია. 

მე მი ხა რია, რომ ძა ლი ან ბევ რ მა ჩემ მა სტუ დენ ტ მა ამ გ ვა რად 
მოქ მე დე ბა და იწ ყო და ხში რად ნა სეს ხე ბი ფუ ლი თაც კი მი დი
ან. ნუ გვექ ნე ბა იმე დი, რომ 100 კა ცი მა თე მა ტი კის ფა კულ ტეტს 
რომ და ამ თავ რებს, ასი ვე მეც ნი ე რე ბა ში უნ და დარ ჩეს. 23%ის 
დარ ჩე ნა მეც ნი ე რე ბა ში საკ მა რი სია, თუმ ცა სტუ დენ ტე ბი ძა ლი ან 
ხში რად გა მოთ ქ ვა მენ გუ ლის ტ კი ვილს, რომ ეს და საქ მე ბა მი ღე
ბუ ლი ცოდ ნის შე სა ბა მი სი არ არის სა ქარ თ ვე ლო ში. 

მეცნიერებაპრაქტიკისთვის

ფუნ და მენ ტა ლუ რი დარ გე ბი ასე სწრა ფად ეფექტს არ იძ ლე
ვა. თუმ ცა არ სე ბობს პრაქ ტი კუ ლი ამო ცა ნე ბი. ტყუ ი ლია, რომ ჩვე
ნი ეკო ნო მი კა და ჩვე ნი წარ მო ე ბა არის ისე თი რომ მას დას ჭირ
დეს ქარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბის მიღ წე ვე ბი. აი, მაქ სი მუმ ლა ტა რე ა ში 
ვინ რო გორ მო ი გო, რო გორ და მუ შავ დეს აჭა რა ბე თის მო გე ბე ბი. 
ესეც მეც ნი ე რე ბაა, იმი ტომ, რომ ფუ ლი კეთ დე ბა. რა ღაც მო მენ ტ
ში ბან კე ბი იყ ვ ნენ და ინ ტე რე სე ბუ ლი მა თე მა ტი კუ რი გა ნათ ლე ბის 
მქო ნე სტუ დენ ტე ბით, მაგ რამ იმის მე რე, რაც ახალ ეტაპ ზე ავი და 
სა ბან კო ფა კულ ტე ტი, ფი ნან სე ბის ფა კულ ტე ტი, ახ ლა არა ვი თა რი 
ინ ტეგ რა რუ ლი გან ტო ლე ბე ბის ცოდ ნა არ სჭირ დე ბა, კაც მა რომ 
დათ ვა ლოს ბან კ ში რთუ ლი პრო ცენ ტი. ეს იგი ვე, რომ ზარ ბაზ ნე
ბით ბე ღუ რე ბი ვხო ცოთ. გა ცი ლე ბით სა პა სუ ხის მ გებ ლოა, თქვენ 
რომ კაშ ხალს მა თე მა ტი კუ რად გათ ვ ლით და ხელს მო ა წერთ. 
მარ თ ლაც, ენ გურ ჰე სის კაშ ხა ლის  ერთერ თი გათ ვ ლა მი დი ო
და გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის, ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის ინ ს ტი
ტუტ ში. ამა ზე მა შინ კი დევ რამ დე ნი მე სხვა ინ ს ტი ტუ ტი მუ შა ობ და. 
ახ ლა მსგავ სი მას შ ტა ბის ამო ცა ნე ბის გა დაჭ რა სა ერ თოდ აღარ 
ხდე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში. 

რო ცა პრაქ ტი კულ ამო ცა ნას თან გვაქვს საქ მე, იმას თან მუ შა
ო ბის კულ ტუ რაც სხვა ნა ი რია. იმი ტომ, რომ თე ო რი უ ლი ამო ცა ნა 
დღეს არ გა მო ვა, ხვალ გა მო ვა, ზეგ არ გა მო ვა, მა ზეგ გა მო ვა, 
მაქ სი მუმ ვი ღა ცა გა ჯო ბებს და თქვენ ზე ად რე გა მო აქ ვეყ ნებს სტა
ტი ას. მაგ რამ, რო ცა პრაქ ტი კუ ლი ამო ცა ნა გაქვს, ის არის მიბ მუ
ლი დროს თან, ფი ნან სებ თან.

პრაქ ტი კუ ლი მა თე მა ტი კუ რი ამო ცა ნა შე საძ ლოა მრა ვალ ნა ი
რი იყოს. მა გა ლი თად, და ნი ა ში, სა დაც სარ ძე ვე მეც ხო ვე ლე ო ბა 
ეკო ნო მი კის ერ თერ თი მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბაა,  ყვე ლა ძრო
ხას აქვს იდენ ტი ფი კა ტო რი სა ყე ლურ ზე და რომ შე ყოფს თავს 
ავ ტო მა ტურ მკვე ბავ ში, იმ წუთ ში ხდე ბა ავ ტო მა ტუ რი და კავ ში რე
ბა მთა ვარ სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ თან და იქე დან მო დის რე ცეპ
ტი და დო ზი რე ბა: რამ დენს იწ ვე ლის, რამ დე ნი უნ და ჭა მოს, რა 
ავად მ ყო ფო ბე ბი აქვს გა და ტა ნი ლი და რა და ნა მა ტე ბი და წამ ლე
ბი   უნ და ჩა ე რი ოს საკ ვებ ში. ე.ი. ეს არის სიმ ბი ო ზი გა მო ყე ნე ბი თი 
ინ ფორ მა ტი კის, მა თე მა ტი კის, ოპ ტი მა ლუ რი მარ თ ვის ამო ცა ნის. 
ჩვენ გა მო საკ ვე თი გვაქვს ეკო ნო მი კის მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბე ბი 
და იმათ გან გა მომ დი ნა რე ჩა მო სა ყა ლი ბე ბე ლი  გვაქვს მსგავ სი, 
ჩვე ნი პრაქ ტი კუ ლი ამო ცა ნე ბი და უნ და ვცა დოთ მა თი გა დაჭ რა. 

აქ მე მო ვიყ ვან ჩემს იტა ლი ელ კო ლე გას თან პა ო ლო რი ჩის
თან სა უ ბარს. ჩვენ 1998 წლი დან ერ თად ვმოღ ვა წე ობთ და ძა

ლი ან ნა ყო ფი ე რად. ბა ტონ მა პა ო ლომ მით ხ რა: გან ს ხ ვა ვე ბა ჩემს 
გა ნათ ლე ბა სა და შენს გა ნათ ლე ბას შო რის შემ დე გია – თქვენ 
ძა ლი ან ბევ რი თე ო რი უ ლი ფაქ ტი იცით და მე რე ეძებთ სად გა
მო ი ყე ნოთ ეს ცოდ ნა. ჩე მი მეც ნი ე რუ ლი გა ნათ ლე ბა და იწ ყო ასე: 
პირ ვე ლად მე და მის ვეს პრაქ ტი კუ ლი ამო ცა ნა და მე მთე ლი ჩე მი 
გა ნათ ლე ბის პრო ცე სი ავაწ ყ ვე ისე, რომ ამ ამო ცა ნის ირ გ ვ ლივ 
რაც ცოდ ნა იყო, შე მეკ რი ბა. ეს ამო ცა ნა იმ დე ნად დი დი და სე რი
ო ზუ ლი იყო, რომ მე მთე ლი ცხოვ რე ბა გა მო მად გა, რო გორც გა
მო ყე ნე ბი თი თვალ საზ რი სით, ისე თე ო რი უ ლი კვლე ვი სას. თქვენ 
ამ თე ო რი უ ლი ფუნ და მენ ტა ლუ რი „გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას“ ოფი
ცი ა ლუ რად რომ მორ ჩე ბით, მე რე იწ ყებთ ამო ცა ნე ბის ძი ე ბას და 
ეს არც ისე ად ვი ლი აო.

სხვა თა შო რის, პი რა დად მე რა რჩე ვაც გა ვით ვა ლის წი ნე და 
რა ტო მაც გა დავ წ ყ ვი ტე მეც ნი ე რე ბა ში წას ვ ლა, ეს არის ბა ტო
ნი ნი კო მუს ხე ლიშ ვი ლის რჩე ვა: ჩვენ ქარ თ ვე ლე ბი პა ტა რა ერი 
ვართ და უნ და ვე ძე ბოთ ახა ლი ამო ცა ნე ბი რამ დე ნი მე მეც ნი ე
რე ბის შე სა ყარ ზე. იქ შე იძ ლე ბა და ი ბა დოს რა ღაც ახა ლი ნი უ ან
სი, რო მელ ზეც ჯერ სხვას არ უფიქ რია. ბა ტონ მა ნი კომ ეს რჩე ვა 
ყვე ლა თა ვის მო წა ფეს მის ცა. მე არ ვყო ფილ ვარ, სამ წუ ხა როდ, 
უშუ ა ლოდ ბა ტო ნი ნი კოს მო წა ფე, მაგ რამ მქონ და ბედ ნი ე რე ბა, 
ეს ფრა ზა მის გან მო მეს მი ნა.

ერთობლივიკვლევა

ჩვე ნი კვლე ვა უფ რო თე ო რი უ ლი კვლე ვაა. ჩვენ შევ ქ მე ნით 
წიგ ნი. ეს არის კო ლექ ტი ვი, სა დაც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია ბელ გი ე ლი, 
იტა ლი ე ლი მეც ნი ე რე ბი და მე. ჩვენ ვთა ნამ შ რომ ლობთ, ჩვე ნი 
თა ნამ შ რომ ლო ბა გრან ტად არ არის გა ფორ მე ბუ ლი. ხუმ რო ბი
სას პა ო ლო გვაფ რ თ ხი ლებს, რომ ალ ბათ შე დე გებს მოგ ვ პა რა
ვენ, იო ჰა ნე პა სუ ხობს, რომ ვერ მოგ ვ პა რა ვენ. მე კი ვფიქ რობ, 
რომ ჯერ ვერ ხვდე ბი ან რო გორ უნ და მო ი პა რონ. რა თქმა უნ და, 
ეს ძა ლი ან სუს ტი ბმაა, რად გან ფი ნან სე ბით არ არის გამ ყა რე ბუ
ლი. ნელნე ლა ვით რევთ ამა ში კო ლე გებს. ორი ტი პის გვაქვს 
გა მოკ ვეთ ლი: პირ ვე ლი – გან ზო გა დე ბუ ლი მე ბი უსლის ტინ გის 
სხე უ ლე ბი, რაც მე წარ ვად გი ნე; მე ო რე – იო ჰან ჰი ლი სის ტი პის 
გე ო მეტ რი უ ლი ფი გუ რე ბი, ორი ვე თე მა ზე ჩვენ შევ ძე ლით ამ გ ვა
რი გე ო მეტ რი უ ლი ფი გუ რე ბის ანა ლი ზუ რი წარ მოდ გე ნა. ჩვენ ერ
თად ბევ რი ვი მუ შა ვეთ, ბევ რი რამ გა ვა კე თეთ და ახ ლა, ისეთ სა
ო ცარ ობი ექ ტებ თან გვაქვს საქ მე, რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა დარ
გის ამო ცა ნებ ში გვხვდე ბი ან.

იო ჰა ნეს ჰი ლი სი და მე თა ვი დან (2000 წე ლი) და მო უ კი დებ
ლად ვმუ შა ობ დით და ერ თ მა ნეთს არ ვიც ნობ დით, შემ დეგ სა ერ
თო მე გობ რის, თსუ ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის გა მო ყე ნე ბი თი მა
თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუ ტის სა პა ტიო დოქ ტო რის პა ო ლო რი ჩი სა,  და 
ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით ოთ ხი წე ლი ერ თობ ლივ სტა ტი ებს ვაქ
ვეყ ნებ დით, ხო ლო შემ დ გომ მეც ნი ე რუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბა  მე
გობ რო ბა ში გა და ი ზარ და. იო ჰა ნი გა ნათ ლე ბით ბო ტა ნი კო სია და 
ძალ ზე სა ინ ტე რე სო ამო ცა ნა დას ვა – შე საძ ლოა თუ არა მცე ნა
რის ღე როს გა ნი ვი ჭრი ლის მა თე მე ტი კუ რად აღ წე რა (ბრტყე ლი 
ამო ცა ნა), აქ მი სი წი ნა მორ ბე დი იყო გა მო ჩე ნი ლი ფრან გი მა თე
მა ტი კო სი გაბ რი ელ ლა მე, ხო ლო შე დე გად გაჩ ნ და ე.წ. ჰი ლი სის 
წი რე ბი. მე მო ვინ დო მე ილია ვე კუ ას მი ერ შეს წავ ლი ლი გარ სე ბის 
გე ო მეტ რი უ ლი კლა სის გა ფარ თო ე ბა (სივ რ ცუ ლი ამო ცა ნა), აქ 
ჩე მი წი ნა მორ ბე დი გახ ლ დათ გაბ რი ელ ლა მეს მას წავ ლე ბე ლი 
გე ნი ა ლუ რი გას პარ მონ ჟი და შე დე გად შეს წავ ლილ იქ ნა გან ზო
გა დე ბუ ლი მე ბი უსლის ტინ გის ზე და პი რე ბი და სხე უ ლე ბი!  

იო ჰა ნი პრაქ ტი კულ ამო ცა ნებს მან ქა ნის ან ტე ნის ფორ მებ ში 
ეძებს, მე და პრო ფე სო რი მ. რო გა ვა ანა ტო მი ურ მო დე ლი რე ბა
ში. მაგ რამ აქ, მე მგო ნი, გა ცი ლე ბით მე ტი რე სურ სია. უნ და ვა ღი
ა როთ, რომ ფუნ და მენ ტა ლურ კვლე ვას ერ თი კარ გი მხა რე აქვს 
– სიმ შ ვი დე. სიმ შ ვი დე ში რა ღაც უფ რო სე რი ო ზუ ლი გა მო დის. 
სიჩ ქა რე ში შე იძ ლე ბა მთა ვა რი და ი ჭი რო და ის ძი რი თა დი სი ლა
მა ზე და ი კარ გოს. სის ხ ლის მი მოქ ცე ვის ხე ლოვ ნუ რი სის ტე მე ბი, იგი ვე სა პერ ფუ

ზიო სის ტე მე ბი ის აპა რა ტუ რაა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც გუ ლი სა 
და ფილ ტ ვე ბის ფუნ ქ ცი ის ჩა ნაც ვ ლე ბა ხდე ბა. ამ სის ტე მე ბის სა შუ
ა ლე ბით ხე ლოვ ნუ რად ხორ ცი ელ დე ბა ორ გა ნიზ მ ში სის ხ ლის მი
მოქ ცე ვის უზ რუნ ველ ყო ფა და მი სი ჟან გ ბა დით გამ დიდ რე ბა. თსუ 
ალექ სან დ რე ნა თიშ ვი ლის მორ ფო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის მეც ნი ე
რებ მა სა პერ ფუ ზიო სის ტე მე ბის მო დე ლე ბის შე მუ შა ვე ბა ზე მუ შა ო

სა მე დი ცი ნო
კვლე ვე ბი

პრაქ ტი კუ ლი
შე დე გის თ ვის –

სის ხ ლის მი მოქ ცე ვის
სა პერ ფუ ზიო სის ტე მა 
თსუ მეც ნი ე რე ბის გან

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის მორ ფო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის სა ო პე რა ცი ო ში 
2018 წლის 26 ივ ლისს მკვლე ვარ თა და ექ ს პე რი მენ ტის მო ნა წი
ლე თა ხალ ხ მ რავ ლო ბა იყო – მეც ნი ე რე ბი აქ სის ხ ლის მი მოქ ცე
ვის სა პერ ფუ ზიო სის ტე მას პრაქ ტი კა ზე ცდიდ ნენ. ეს ექ ს პე რი მენ
ტუ ლი კვლე ვის მო რი გი ეტა პია და გაგ რ ძე ლე ბა იმ მრა ვალ წ ლი
ა ნი პრაქ ტი კუ ლი სა მეც ნი ე რო შრო მი სა, რომ ლის მი ზა ნიც ახა ლი 
სა პერ ფუ ზიო აპა რა ტის შექ მ ნაა. აპა რა ტუ რის უპი რა ტე სო ბა არა 
მხო ლოდ მი სი ეკო ნო მი უ რო ბაა. რო გორც მი სი ავ ტო რე ბი აც ხა
დე ბენ, მი სი გა მო ყე ნე ბა, სხვა არ სე ბულ ანა ლო გებ თან შე და რე
ბით, ნაკ ლე ბად ტრამ ვუ ლია პა ცი ენ ტის თ ვის. მარ თ ვის სის ტე მის 
სი მარ ტი ვე და პორ ტა ტუ ლო ბის გა მო სის ტე მა, მეც ნი ერ თა აზ
რით, მა სობ რი ვი და ზი ა ნე ბე ბის კე რა ში (სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბი
სას, ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე ბის, ბუ ნებ რი ვი და ტექ ნო გე ნუ რი კა ტას
ტ რო ფე ბის დროს) სა სიკ ვ დი ლოდ და ზა რა ლე ბუ ლე ბის ორ გა ნო
ებ ში სის ხ ლის მი მოქ ცე ვის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად შე იძ ლე ბა იქ ნას 
გა მო ყე ნე ბუ ლი.
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ბა 2004 წლი დან და იწ ყეს. დღეს მკვლე ვა რებს კვლე ვის შე დე გად 
შე უძ ლი ათ სა ზო გა დო ე ბას წა რუდ გი ნონ თა ვი სი გა მო გო ნე ბა, 
რო მე ლიც უკ ვე ცნო ბილ სა პერ ფუ ზიო სის ტე მებ ზე უფ რო ეკო ნო
მი უ რია, ამა ვე დროს კი თა ვის მაჩ ვე ნებ ლე ბით ძვი რად ღი რე ბულ 
სის ტე მებს არ ჩა მო უ ვარ დე ბა.

20132015 წლებ ში, შო თა რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე
რო ფონ დის და ფი ნან სე ბით, ინ ს ტი ტუტ ში გან ხორ ცი ელ და პრო
ექ ტი – „ხე ლოვ ნუ რი სის ხ ლ მი მოქ ცე ვის პორ ტა ტუ ლი აპა რა ტის 
შე მუ შა ვე ბა სა ვე ლე პი რო ბებ ში გა მო ყე ნე ბი სათ ვის“. კვლე ვებ ში 
თსუ ალექ სან დ რე ნა თიშ ვი ლის მორ ფო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის 
მეც ნი ერ თა ჯგუ ფია ჩარ თუ ლი: დი მიტ რი კორ ძა ია – თსუ სრუ ლი 
პრო ფე სო რი, მე დი ცი ნის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, მე დი ცი ნის 
ფა კულ ტე ტის დე კა ნი; ზუ რაბ ჩხა ი ძე – კლი ნი კუ რი ანა ტო მი ის დე
პარ ტა მენ ტის ასის ტენტპრო ფე სო რი, მე დი ცი ნის მეც ნი ე რე ბა თა 
კან დი და ტი. ნო დარ ხო დე ლი – თსუ კლი ნი კუ რი ანა ტო მი ის და 
ოპე რა ცი უ ლი ქი რურ გი ის დე პარ ტა მენ ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე
სო რი, მე დი ცი ნის მეც ნი ე რე ბა თა კან დი და ტი, მი ხე ილ ჯან გა ვა ძე – 
თსუ კლი ნი კუ რი ანა ტო მი ის და ოპე რა ცი უ ლი ქი რურ გი ის დე პარ
ტა მენ ტის ასის ტენტ პრო ფე სო რი, მე დი ცი ნის მეც ნი ე რე ბა თა კან
დი და ტი. პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბენ ასე ვე კა თედ რის ლა ბო რან
ტე ბი, თსუ დოქ ტო რან ტუ რი სა და ბა კა ლავ რი ა ტის სტუ დენ ტე ბი.

ამ ჟა მად კვლე ვე ბი ახალ ეტაპ ზეა გა და სუ ლი და მეც ნი ე რე ბი 
უკ ვე ექ ს პე რი მენ ტებს კონ კ რე ტულ ცხო ვე ლებ ზე ატა რე ბენ. 

„სა პერ ფუ ზიო სის ტე მის მთა ვარ შე მად გე ნელ ნა წილს, რო მე
ლიც, ძი რი თა დად, მთლი ა ნად მოწ ყო ბი ლო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას 
გან საზ ღ ვ რავს, სის ხ ლის ტუმ ბო წარ მო ად გენს. დღემ დე არ სე
ბულ აპა რა ტებს, რომ ლე ბიც დღეს გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც ცხო ვე
ლებ ზე ექ ს პე რი მენ ტებ ში, ისე კლი ნი კა ში, რი გი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი 
გა აჩ ნია, მათ შო რის ნა კა დის არა ფი ზი ო ლო გი უ რო ბა. ფი ზი ო
ლო გი უ რად, სის ხ ლის ნა კა დი პულ სუ რია. ანუ სის ხ ლის ნა კა დი 
სის ხ ლ ძარ ღ ვებ ში პულ სი რებს და ორ გა ნიზ მ ში ისე ერ თ ფე როვ
ნად და მდო რედ არ მი ე დი ნე ბა, რო გორც მა გა ლი თად წყა ლი 
ონ კან ში. არ სე ბუ ლი აპა რა ტე ბის უმე ტე სო ბას სწო რედ ნა კა დის 
ამ გ ვა რი არა ფი ზი ო ლო გი უ რო ბა ახა სი ა თებს, რო მე ლიც ლა მი
ნა რუ ლი ნა კა დის სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი. მსგავ სი ნა კა დი ხან გ
რ ძ ლი ვი დრო ის გან მავ ლო ბა ში ცოც ხა ლი ორ გა ნიზ მის თ ვის სა
ზი ა ნოა, რად გან ფი ზი ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის დარ ღ ვე ვას იწ ვევს. 
თუნ დაც იმი ტომ, რომ ორ გა ნიზ მ ში მსხვი ლი სის ხ ლ ძარ ღ ვე ბის 
გარ და არ სე ბობს ასე ვე კა პი ლა რე ბი, რომ ლებ საც ლა მი ნა რუ ლი 
ნა კა დის დროს სის ხ ლი აღარ მი ე წო დე ბა. მცი რე ხნის გან მავ
ლო ბა ში ასე თი არა პულ სუ რი ნა კა დი ასა ტა ნია, მაგ რამ მი სი ხან
გ რ ძ ლი ვი პე რი ო დით გა მო ყე ნე ბი სას უკ ვე ინ ტენ სი უ რი თე რა პი ის, 
პა ცი ენ ტე ბის მე დი კა მენ ტე ბით და სხვა დას ხ ვა ძვი რად ღი რე ბუ ლი 
პრო ცე დუ რე ბით რე ა ბი ლი ტა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბა დგე ბა“, – აც ხა
დებს პრო ექ ტის და შემ დ გო მი კვლე ვე ბის სა მეც ნი ე რო ხელ მ ძ ღ
ვა ნე ლი, მე დი ცი ნის მეც ნი ე რე ბა თა კან დი და ტი ზუ რაბ ჩხა ი ძე.

თსუ მეც ნი ერ თა გან მარ ტე ბით, სა პერ ფუ ზიო სის ტე მე ბის 
თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი მე ო რე პრობ ლე მა მა თი ძვი რად ღი
რე ბუ ლო ბაა.

„რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, შე და რე ბით ხან მოკ ლე გა მო ყე ნე ბის 
დრო საც კი ხე ლოვ ნუ რი სის ხ ლ ნა კა დი მუდ მივ კონ ტ როლ სა და 
ორ გა ნიზ მ ში თა ვი სი გა მოვ ლი ნე ბე ბის კო რექ ცი ას სა ჭი რო ებს. 
არ სე ბობს სხვა პრობ ლე მაც: კერ ძოდ, იმ ძვი რად ღი რე ბუ ლი სა
პერ ფუ ზიო სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც პულ სურ ნა კადს 
უზ რუნ ველ ყოფს, ზრდის სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის ფასს. ეს, თა ვის 
მხრივ, მა თი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მიზ ნით გა მო ყე ნე ბის ინ ტენ სი ო
ბას ამ ცი რებს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ნა თიშ ვი ლის ინ ს ტი ტუ ტის 
მეც ნი ერ თა კვლე ვე ბის მი ზა ნი – უნი ვერ სა ლუ რი, მაქ სი მა ლუ რად 
ფი ზი ო ლო გი უ რი და ია ფი სა პერ ფუ ზიო სის ტე მის შექ მ ნა გახ და, 
რო გორც ექ ს პე რი მენ ტუ ლი, ისე კლი ნი კუ რი გა მო ყე ნე ბი სათ ვის. 
ამ ჟა მად, მუ შა ო ბა ორი მი მარ თუ ლე ბით მიმ დი ნა რე ობს: სხვა

დას ხ ვა ზო მის საც დელ ცხო ვე ლებ ზე ბიოსა მე დი ცი ნო კვლე ვე
ბის სა წარ მო ებ ლად გა მო ყე ნე ბა დი სა პერ ფუ ზიო სის ტე მე ბის შე
მუ შა ვე ბის მხრივ და ხე ლოვ ნუ რი სის ხ ლ მი მოქ ცე ვის პორ ტა ტუ ლი 
აპა რა ტის სა ვე ლე პი რო ბებ ში გა მო ყე ნე ბი სათ ვის შე მუ შა ვე ბის 
კუთ ხით“, – აც ხა დებს ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, მე დი ცი ნის 
მეც ნი ე რე ბა თა კან დი და ტი ნო დარ ხო დე ლი.

თსუ ალექ სან დ რე ნა თიშ ვი ლის მორ ფო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ
ტის მკვლე ვარ თა ჯგუ ფის კომ პე ტენ ცია მეც ნი ე რუ ლი მუ შა ო ბის 
მრა ვალ წ ლი ან გა მოც დი ლე ბა სა და მათ მი ერ შე მუ შა ვე ბულ და 
და პა ტენ ტე ბულ სა პერ ფუ ზიო სის ტე მებს ეფუძ ნე ბა. ინ ს ტი ტუ ტის 
ბა ზა ზე არ სე ბულ „ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ქი რურ გი ის სა მეც ნი ე როსას
წავ ლოსატ რე ნინ გო ცენ ტ რ ში“ პირ ვე ლი პრო ექ ტი პრო ფე სორ 
ნო დარ ხო დე ლის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით და იწ ყო. იგი ღვიძ ლის 
სრუ ლი ან წი ლობ რი ვი გა და ნერ გ ვი სას, სხვა დას ხ ვა ხან გ რ ძ ლი
ვო ბის აჰე პა ტურ (უღ ვიძ ლო) ფა ზა ში რე ცი პი ენ ტის ორ გა ნიზ მის 
ადექ ვა ტუ რი სის ხ ლ მი მოქ ცე ვის უზ რუნ ველ ყო ფას ით ვა ლის წი
ნებ და. აჰე პა ტურ პე რი ოდ ში, ავად მ ყო ფის ორ გა ნიზ მი სა კუ თა რი 
ღვიძ ლის ან მი სი წი ლის ამოკ ვე თის შემ დეგ, დო ნო რის ღვიძ ლის 
გა და ნერ გ ვის დამ თავ რე ბამ დე, ამ ორ გა ნოს ფუნ ქ ცი ის დე ფი ციტს 
გა ნიც დის. ცნო ბი სათ ვის, ნო დარ ხო დე ლი უკ ვე სა პერ ფუ ზიო სის
ტე მის ორი პა ტენ ტის მფლო ბე ლია.

„ჩვე ნი აპა რა ტის გა მო ყე ნე ბი სას ტრავ მა ნაკ ლე ბია, რად გან 
მი სი მარ თ ვა შე საძ ლე ბე ლია რო გორც წნე ვით, ისე მო ცუ ლო ბით. 
ჩვენს სა პერ ფუ ზიო სის ტე მებ ში ძი რი თად, საკ ვან ძო ბლოკს უნი
ვერ სა ლუ რი ტუმ ბო წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი ტუმ ბოს ჰე მო დი
ნა მი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი (სის ხ ლის წნე ვა, დრო ის ერ თე ულ ში 
გა და დე ნი ლი სის ხ ლის მო ცუ ლო ბა – წარ მა დო ბა, თი თო ე უ ლი 
ციკ ლის მო ცუ ლო ბა, პულ სა ცი ის სიხ ში რე და სხვ.) მსოფ ლი ო ში 
არ სე ბუ ლი (საკ მა ოდ ძვი რად ღი რე ბუ ლი) სა უ კე თე სო ტუმ ბო ე ბის 
მა ხა სი ა თებ ლე ბის მსგავ სია, ამას თა ნა ვე იგი აღ ჭურ ვი ლია მარ თ
ვის მარ ტი ვი სის ტე მით, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა ზო მის (ვირ თაგ ვა, 
ბა ჭია, ძაღ ლი, ცხვა რი და სხვ.) საც დე ლი ცხო ვე ლის სის ხ ლ ძარ
ღ ვ თა სის ტე მა ში უზ რუნ ველ ყოფს სის ხ ლის რო გორც მო პულ სი რე 
(ფი ზი ო ლო გი უ რი არ ტე რი უ ლი სის ხ ლ ნა კა დის იმი ტა ცია), ასე ვე 
უწ ყ ვეტ, არა პულ სურ ნა კადს (ფი ზი ო ლო გი უ რი ვე ნუ რი სის ხ ლ ნა
კა დის იმი ტა ცია), კონ კ რე ტუ ლი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის 
შე სა ბა მი სად. ასე თი ტუმ ბოს გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლია წარ
მა დო ბის რე გუ ლი რე ბა რო გორც პულ სა ცი ის სიხ ში რით, ისე თი
თო ე უ ლი ციკ ლის მო ცუ ლო ბით – წნე ვის რე გუ ლი რე ბის ხარ ჯ ზე“. 
– აღ ნიშ ნავს ნო დარ ხო დე ლი.

თსუ მეც ნი ერ თა გან მარ ტე ბით, შე მუ შა ვე ბუ ლი ტუმ ბოს გა
მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლია, კონ კ რე ტუ ლი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი 
მოთ ხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ხე ლოვ ნუ რი 
სა პერ ფუ ზიო სის ტე მე ბის შექ მ ნა, საც დე ლი ცხო ვე ლე ბის ორ გა
ნიზ მ ში არ ტე რი ულ თუ ვე ნურ მო ნაკ ვეთ ში ფი ზი ო ლო გი უ რი სის ხ
ლ მი მოქ ცე ვის ხე ლოვ ნუ რით ჩა ნაც ვ ლე ბა. გარ და ამი სა, იზო ლი
რე ბულ ორ გა ნო ებ ში, ფი ზი ო ლო გი ურ თან მაქ სი მა ლუ რად მი ახ
ლო ე ბუ ლი სის ხ ლ მი მოქ ცე ვის უზ რუნ ველ ყო ფა.

სა ვე ლე პი რო ბებ ში გა მო ყე ნე ბის თ ვის ხე ლოვ ნუ რი სის ხ ლ მი
მოქ ცე ვის პორ ტა ტუ ლი აპა რა ტის შე მუ შა ვე ბა აღ წე რი ლი ტუმ ბოს 
ბა ზა ზე, ხე ლოვ ნუ რი სის ხ ლ მი მოქ ცე ვის სრუ ლი ად ახა ლი, პორ
ტა ტუ ლი აპა რა ტი სა და პერ ფუ ზი ის მე თო დის შე მუ შა ვე ბას გუ ლის
ხ მობს. 

პრო ექ ტის მო ნა წი ლე თა გან მარ ტე ბით, პერ ს პექ ტი ვა ში მი სი 
გა მო ყე ნე ბა მა სობ რი ვი და ზი ა ნე ბე ბის კე რა ში (სა ო მა რი მოქ მე
დე ბე ბი სას, ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე ბის, ბუ ნებ რი ვი და ტექ ნო გე ნუ რი 
კა ტას ტ რო ფე ბის დროს) სა სიკ ვ დი ლოდ გან წი რუ ლი და ზა რა ლე
ბუ ლე ბის თ ვის, სა სი ცოც ხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში (თა ვის 
ტვი ნი, გუ ლი და ფილ ტ ვე ბი) მა თი ფუნ ქ ცი ის მკვეთ რი დაქ ვე ი თე
ბის პი რო ბებ ში, სის ხ ლის მი მოქ ცე ვის შე ნარ ჩუ ნე ბას და მა თი გა
დარ ჩე ნის შან სის გაზ რ დას ით ვა ლის წი ნებს
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ლა დო ჭან ტუ რია: ჩე მი თა ო ბის იუ რის ტე ბი
ბევ რ ჯერ მო ვეს წა რით იუ რი დი უ ლი
ლი ტე რა ტუ რის მა კუ ლა ტუ რი ზა ცი ას

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ლა დო ჭან ტუ რია სა ზო გა დო ე ბის თ
ვის პირ ველ რიგ ში, თა ვი სი პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბით არის ცნო
ბი ლი – სხვა დას ხ ვა დროს იყო იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რი, უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე, გერ მა ნი ა ში სა ქარ თ ვე ლოს სრუ
ლუფ ლე ბი ანი ელ ჩი. დღეს ლა დო ჭან ტუ რია სტრას ბურ გის ადა
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლეა 
სა ქარ თ ვე ლო დან. თუმ ცა, აქ ტი ურ პრაქ ტი კულ საქ მი ა ნო ბას იგი 
ყო ველ თ ვის უთავ სებ და მეც ნი ე რულ კვლე ვას და პე და გო გი ურ 
მოღ ვა წე ო ბას – იგი120ზე მე ტი სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მის ავ ტო რია, 
მათ შო რის – არა ერ თი ნაშ რო მი უც ხო ეთ ში აქვს გა მო ცე მუ ლი. 
2010 წელს გერ მა ნი ა ში გა მო ცე მუ ლი ნაშ რო მის თე მა ქარ თუ ლი 
სა მარ თ ლის ევ რო პე ი ზა ცია იყო. მას ში ავ ტო რი და ახ ლო ე ბით 
ასეთ კით ხ ვას სვამ და: „ლა მა ზი სურ ვი ლია ეს თუ დი დი გა მოწ ვე
ვა"? დღე ი სათ ვის მეც ნი ე რი ამ კით ხ ვას პა სუხს ასე სცემს:

სტა ტი ა ში შე ვე ცა დე მეჩ ვე ნე ბი ნა, რომ ქარ თუ ლი სა მარ თ ლის 
ევ რო პი ზა ცია ქარ თ ვე ლი იუ რის ტე ბი სათ ვის დიდ გა მოწ ვე ვას 
წარ მო ად გენს და რომ ისი ნი ამ გა მოწ ვე ვას ღირ სე უ ლად არ თ
მე ვენ თავს. ქარ თუ ლი სა მარ თ ლის ევ რო პი ზა ცია ის ტო რი ულ
კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სია, რომ ლის მოქ ცე ვა დრო ის მოკ ლე მო
ნაკ ვეთ ში რთუ ლია. იმავ დ რო უ ლად რე ა ლო ბაა ისიც, რომ ქარ
თუ ლი სა მარ თა ლი ევ რო პუ ლი სა მარ თ ლის ნა წი ლი გახ და. ეს 
ჩანს არა მხო ლოდ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, არა მედ იმ სა მეც ნი ე რო 
ლი ტე რა ტუ რა სა და სა მო სა მარ თ ლო სა მარ თალ ში, რო მე ლიც ამ 
კა ნონ მ დებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე იქ მ ნე ბა. 

ევ რო პულ სა მარ თ ლებ რივ კულ ტუ რას თან და ახ ლო ე ბის ასე
თი შან სი სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი უ ლად არას დ როს არ ჰქო ნია. 
ქვეყ ნის ევ რო პუ ლი გზი სა და ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის შე სა ხებ 
პო ლი ტი კუ რი გა დაწ ყ ვე ტი ლე ბა ამ შე საძ ლებ ლო ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბის მთა ვა რი წი ნა პი რო ბაა. თა ნა მედ რო ვე სა მარ თა ლი 
მხო ლოდ სა მარ თ ლებ რივ სა ხელ მ წი ფოდ ორ გა ნი ზე ბულ სა ზო
გა დო ე ბებ ში არ სე ბობს. ამი ტომ სა ხელ მ წი ფოს გა დაწ ყ ვე ტი ლე
ბა ღი რე ბუ ლე ბა თა ორი ენ ტა ცი ის თა ო ბა ზე, გა დამ წ ყ ვე ტია. ამან 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ქარ თ ვე ლი იუ რის ტე ბის მოღ ვა წე ო ბა ზე რო
გორც ქვეყ ნის შიგ ნით, ისე მის გა რეთ.

იურიდულილიტერატურის
მაკულატურაზიციადაიურიდიული
მეცნიერებისროლითანამედროვე
საზოგადოებაში

მე19 სა უ კუ ნის გერ მა ნი ა ში სა ინ ტე რე სო დის კუ სია გა ი მარ
თა იმის თა ო ბა ზე, იყო თუ არა სა მარ თ ლის მეც ნი ე რე ბა ნამ დ ვი
ლად მეც ნი ე რე ბა. დღემ დე ახ სოვთ ერ თი გერ მა ნე ლი იუ რის ტის 
სიტ ყ ვე ბი: „რა მეც ნი ე რე ბაა იუ რის პ რუ დენ ცია: მე ფის სა მი ძლე
ვა მო სი ლი სიტ ყ ვა და მთე ლი იუ რი დი უ ლი ბიბ ლი ო თე კე ბი მა
კუ ლა ტუ რად გა და იქ ცე ვაო“. ჩე მი თა ო ბის იუ რის ტე ბი ბევ რ ჯერ 
მო ვეს წა რით იუ რი დი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის მა კუ ლა ტუ რი ზა ცი ას. 
ამი ტომ ეს შე ფა სე ბა გარ კ ვე ულ წი ლად რა ღაც რე ა ლო ბას ასა
ხავს. თუმ ცა, მე ო რეს მხრივ, წარ მო უდ გე ნე ლია თა ნა მედ რო ვე 
სა ზო გა დო ე ბე ბი იუ რი დი უ ლი მეც ნი ე რე ბის გა რე შე, იმის კვლე ვის 
გა რე შე, თუ რო გორ გა მო ი ყე ნე ბა სა მარ თა ლი, რო გორ ეს მით იუ
რის ტებს ან არა ი უ რის ტებს კა ნო ნის ნორ მე ბი, რო გორ შე იძ ლე ბა 
ყვე ლაფ რის ამის სის ტე მუ რად აღ ქ მა და გა მო ყე ნე ბა. მოკ ლედ, 
იუ რი დი ულ მეც ნი ე რე ბას ძა ლი ან დი დი ას პა რე ზი აქვს და არ 
არის გა საკ ვი რი, რომ და მო უ კი დებ ლო ბის წლებ ში ახა ლი თა
ო ბის ქარ თ ველ მა იუ რის ტებ მა სე რი ო ზუ ლი სა მეც ნი ე რო ნაშ რო
მე ბი შექ მ ნეს ქარ თულ ენა ზე. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ არას დ როს 
ყო ფი ლა ქარ თუ ლი სა მარ თ ლის მეც ნი ე რე ბა ისე ნა ყო ფი ე რი და 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი, რო გორც და მო უ კი დებ ლო ბის წლებ ში.

სი ახ ლეა ქარ თ ვე ლი იუ რის ტე ბის სა ერ თა შო რი სო კავ ში რე
ბი და კვლე ვე ბი მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რებ ში. 
ამის შე საძ ლებ ლო ბა უწინ არ იყო. მახ სოვს, რო ცა გა სუ ლი სა
უ კუ ნის ოთ ხ მოც და ა თი ა ნი წლე ბის და საწ ყის ში უნი ვერ სი ტეტ ში 
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცია ჩა ვა ტა რეთ, უც ხო 
ენის მცოდ ნე იუ რის ტე ბი თით ქ მის არ გვყავ და. დღეს უკ ვე რამ
დე ნი მე უც ხო ენა ზე მეტ ყ ვე ლი და მო მუ შა ვე ქარ თ ვე ლი იუ რის ტი 
ჩვე უ ლებ რი ვი ამ ბა ვია. და მა ინც, იუ რის ტის საქ მი ა ნო ბის მთა ვა
რი სფე რო – პრაქ ტი კაა, რად გან ხში რად სა მარ თა ლი წიგ ნებ ში 
გან ს ხ ვავ დე ბა ცხოვ რე ბი სე უ ლი სა მარ თ ლი სა გან, იუ რისტს უნ და 
შე ეძ ლოს მოქ მე დი სა მარ თ ლის გა გე ბა და გა მო ყე ნე ბა. შე სა ბა
მი სად, მოთ ხოვ ნაც პრაქ ტი კოს იუ რის ტებ ზე დი დია.

გლობალიზაციისკვალიქართულ
სამართალში

ჩვენ დღეს ენით აღუ წე რე ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ეპო ქა ში 
ვცხოვ რობთ. შე იძ ლე ბა ვი ყოთ გლო ბა ლუ რი პრო ცე სე ბის მო
ნა წი ლე, აღ ვიქ ვათ და გან ვი ცა დოთ სხვა ქვეყ ნის პრობ ლე მე ბი 
და მიღ წე ვე ბი სა კუ თარ თავ ზე. ჩვე ნი ქვეყ ნის მო ქალა ქე ე ბი სხვა 
ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ებ თან ურ თი ერ თო ბენ. ასე თი ურ თი ერ თო
ბე ბის დროს ბუ ნებ რი ვად წარ მო ი შო ბა მრა ვა ლი პრობ ლე მა, 
კონ ფ ლიქ ტი ან გა და საწ ყ ვე ტი სა კით ხი. ყვე ლა ამ სფე რო ში სა
მარ თა ლია სა ჭი რო. მა გა ლი თად, რო მე ლი ქვეყ ნის სა მარ თა ლი 

უნ და გა მო ვი ყე ნოთ იმ ბავ შ ვის სა მარ თ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის 
(სა ხე ლი, გვა რი, მო ქალა ქე ო ბა და ა.შ.) გა სარ კ ვე ვად, რომ ლის 
მშობ ლე ბი სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის მო ქალ აქე ე ბი არი ან. ასე თი სა
კით ხი უამ რა ვია და ყველ გან კვა ლი ფი ცი უ რი სა მარ თ ლებ რი ვი 
ექ ს პერ ტი ზაა სა ჭი რო. ქარ თ ველ მა იუ რის ტებ მა კარ გად იცი ან 
ამის შე სა ხებ და მრა ვალ ერ თობ ლივ სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტ
ში არი ან ჩარ თუ ლი. თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლო პა ტა რა ქვე ყა ნაა და 
ჩვე ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბი შეზ ღუ დუ ლია. ამი ტომ პრი ო რი ტე ტე ბის 
არ ჩე ვა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია. 

სავალდებულოკავშირითეორიასადა
პრაქტიკასშორის

ახალ გაზ რ დულ ასაკ ში მო მე ცა გერ მა ნი ა ში სწავ ლი სა და 
კვლე ვის შე საძ ლებ ლო ბა. პირ ვე ლად იქ და ვი ნა ხე სა მარ თ ლის 
თე ო რი ი სა და პრაქ ტი კის მჭიდ რო კავ ში რის აუ ცი ლებ ლო ბა. 
კარ გი სა მარ თ ლის მეც ნი ე რე ბა არ არ სე ბობს სა მარ თ ლის პრაქ
ტი კის გა რე შე და პი რი ქით – კარ გი პრაქ ტი კა არ არ სე ბობს მეც
ნი ე რე ბის გა რე შე. მეც ნი ე რე ბა გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლის, მი სი 
გან ზო გა დე ბი სა და ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე
ვა. სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ე ბი სწო რედ დაგ რო ვი ლი ცოდ ნის, 
გა მოკ ვ ლე უ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა რეგ ნუ ლად გა მო ხატ ვის შე საძ
ლებ ლო ბაა. პრაქ ტი კო სი, ვიდ რე გა დაწ ყ ვე ტი ლე ბას მი ი ღებს, 
ყო ველ თ ვის ცდი ლობს გა ეც ნოს ამ სფე რო ში დაგ რო ვილ გა მოც
დი ლე ბას, რა შიც მას სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ეხ მა რე ბა. 

აუ ცი ლე ბე ლია სა მეც ნი ე რო კვლე ვის პი რო ბე ბის შექ მ ნა, შე
სა ბა მი სი და ფი ნან სე ბა, სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტებ ში ჩარ თ ვა. 
სა ბედ ნი ე როდ, მრავ ლად არი ან ახალ გაზ რ და ქარ თ ვე ლი იუ
რის ტე ბი, რომ ლე ბიც სი ა მოვ ნე ბით არი ან ჩარ თუ ლი მეც ნი ე რე ბა
ში. რაც შე ე ხე ბა კვლე ვას, კვლე ვა უნ და იყოს აქ ტუ ა ლუ რი, თუმ ცა 
არ უნ და ივიწ ყებ დეს მო ცე მულ სფე რო ში მიღ წე ულ დო ნეს. კვლე
ვა უნ და იძ ლე ო დეს დას მუ ლი კით ხ ვის პა სუხს ან უნ და აღ ძ რავ
დეს ინ ტე რესს ახა ლი პრობ ლე მე ბის მი მართ. 

მიზეზი,რისგამოცდატვირთული
გრაფიკისმიუხედვად,ლექტორობა
არეთმობა

მიყ ვარს სტუ დენ ტე ბი. უდი დეს სი ა მოვ ნე ბას მა ნი ჭებს მათ თან 
ურ თი ერ თო ბა, რად გან დაგ რო ვი ლი ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე
ბის გა ზი ა რე ბა სა უ კე თე სოდ მხო ლოდ ახალ გაზ რ დო ბას თან 
არის შე საძ ლე ბე ლი. მარ თა ლია, სხვა დას ხ ვა ფუნ ქ ცი ე ბის გა მო, 
ისე ინ ტენ სი უ რად ვერ ვა ხერ ხებ სტუ დენ ტებ თან მუ შა ო ბას, მაგ
რამ მა ინც ვცდი ლობ, რომ მათ თ ვის დროს გა მოვ ნა ხო და ჩე მი 
მო ვა ლე ო ბაც პირ ნათ ლად შე ვას რუ ლო. იმ დროს, რო ცა მხო
ლოდ უნი ვერ სი ტეტ ში ვმოღ ვა წე ობ დი, ჩე მი ყვე ლა სტუ დენ ტის 
სა ხე ლი და გვა რი მახ სოვ და. ახ ლა ამ მხრივ ცო ტა მო ვი კოჭ ლებ.
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ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბი

რუს თა ვე ლის ფონ დის 
2017 წლის

დოქ ტო რან ტუ რის
სა გან მა ნათ ლებ ლო 

პროგ რა მის საგ რან ტო 
კონ კურ ს ში

გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი

რუს თა ვე ლის ფონ დის სა მეც ნი ე რო კონ კურ სე ბის გა მარ ჯ ვე
ბულ თა შო რის ივანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა
ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტებს 2017 წელ საც, ისე ვე, 
რო გორც წი ნა წლებ ში, ყვე ლა ზე დი დი ად გი ლი უკა ვი ათ. რას იკ
ვ ლე ვენ ახალ გაზ რ დე ბი და რა ტომ? ამ კით ხ ვა ზე პა სუ ხის გა სა ცე
მად მა თი კვლე ვე ბის მოკ ლე ანო ტა ცი ებს გთა ვა ზობთ: 

მა რი ა მ ხა ტი აშ ვი ლი

თე მა: ამერიკისშეერთებულიშტატების
 საქართველოსთანდაკავშირებული
 რბილიძალასაბჭოთაკავშირის
 მიმართ1980-იანწლებში:სახალხო
 დიპლომატიისგაკვეთილები
 საქართველოსთანამედროვესაგარეო
 პოლიტიკურისტრატეგიისთვის

პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავს, მაგ რამ არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა მხო
ლოდ რო ნალდ რე ი გა ნის საპ რე ზი დენ ტო ად მი ნის ტ რა ცი ის მი
ერ, საბ ჭო თა კავ ში რის პრო პა გან დის ტუ ლი მიზ ნე ბის წი ნა აღ მ
დეგ წარ მო ე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო პროგ რა მე ბის შეს წავ ლას.

ამავ დ რო უ ლად, პრო ექ ტის მი ზა ნია, გა ნი ხი ლოს რე ი გა ნის 
ად მი ნის ტ რა ცი ის პე რი ოდ ში აშშის ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თ ხო ე ბის 
სტრა ტე გი ებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი რბი ლი ძა ლის კომ პო ნენ ტე ბი და 
მნიშ ვ ნე ლო ბა შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. მარ თა ლია, სა ერ თა შო რი სო ის ტო რი
ოგ რა ფი ა ში არ სე ბობს არა ერ თი კვლე ვა აშშის რბი ლი ძა ლის, 
ქარ თულამე რი კუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და რო ნალდ რე ი გა ნის 
საპ რე ზი დენ ტო ად მი ნის ტ რა ცი ის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტის შე სა ხებ, 
მაგ რამ არ ცერ თი მათ გა ნი არ გა ნი ხი ლავს აშშის საბ ჭო თა კავ ში
რის მი მართ, სა ქარ თ ვე ლოს თან და კავ ში რე ბულ, რბილ ძა ლას 
1980იან წლებ ში.

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბი

ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მეც ნი ე რე ბე ბი

ანა თეთ რუ აშ ვი ლი

თე მა: მეურნეობისტიპებიგრაკლიანგორაზე
 (ქვისინდუსტრიისარქეოლოგიურიდა
 ტრასოლოგიურიკვლევებისმიხედვით)

ტრა სო ლო გია (ფრან გუ ლად – კვა ლი და ბერ ძ ნუ ლად სწავ
ლე ბა) – კვა ლის შეს წავ ლას ნიშ ნავს. თა ვის დრო ზე ის კრი მი ნა
ლის ტი კა ში გა მო ი ყე ნეს და არა ნაკ ლე ბი შე დე გი გა მო ი ღო ამ მე
თოდ მა არ ქე ო ლო გი ა ში. მუ შა ო ბის პრო ცეს ში ია რა ღის ზე და პირ
ზე, სავ სე ბით კა ნონ ზო მი ე რი, სხვა დას ხ ვა ტი პის კვა ლი რჩე ბა, 
რომ ლის შე სას წავ ლად ვი ყე ნებთ ბი ნო კუ ლა რულ მიკ როს კოპს. 
კვლე ვის მე ო რე ეტა პი ეძ ღ ვ ნე ბა ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ ანა ლიზს. ამ 
ეტაპ ზე ია რა ღის კლა სი ფი ცი რე ბა ხდე ბა ჯგუ ფე ბად, რის სა ფუძ
ველ ზე იკ ვე თე ბა მე ურ ნე ო ბა, მი სი წამ ყ ვა ნი და მე ო რე ხა რის ხო ვა
ნი დარ გე ბი, სპე ცი ფი კა, ეკო ნო მი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი და სხვა; 

ტრა სო ლო გი უ რი კვლე ვე ბი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს ძეგ ლ ზე 
და ვად გი ნოთ მუ შა ო ბის მიმ დი ნა რე ო ბის პრო ცე სე ბი, ამ მხრივ, 
თე მის მი ზა ნია გრაკ ლი ან გო რა ზე გა მოვ ლე ნი ლი სა მე ურ ნეო 
ია რა ღე ბის – ხელ საფ ქ ვა ვის, რო გორც ზე და ისე ქვე და ქვე ბის, 
სა ნა ყე ბი სა და რო დი ნის ქვე ბის, ნამ გ ლის ჩა სარ თე ბის და ანატ
კეცანამ ტ ვ რე ვე ბის ტექ ნი კატი პო ლო გი უ რი და ტრა სო ლო გი უ რი 
კვლე ვა, მო ცე მუ ლი სა მე ურ ნეო ია რა ღე ბის ტი პო ლო გი უ რი და 
ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მო ნა ცემ თა ელექ ტ რო ნუ
ლი ბა ზის შექ მ ნა. კვლე ვის ინ ტე რესს წარ მო ად გენს, გრაკ ლი ა ნი 
გო რის ქვის ინ დუს ტ რი ის ტი პო ლო გი უ რი და ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი 
კვლე ვე ბით მე ურ ნე ო ბის დარ გე ბის აღ დ გე ნა.

სა ლო მე ჯამ ბუ რია

თე მა: აბრეშუმისგზა:კულტურულიმემკვიდრეობის
 მდგრადიგანვითარებისასპექტები
 საქართველოში

აბ რე შუ მის გზის იუ ნეს კოს მსოფ ლიო მემ კ ვიდ რე ო ბის სე რი
ულ მა და ტრან ს სა საზ ღ ვ რო ნო მი ნა ცი ამ ის ტო რი უ ლი გზის გას
წ ვ რივ არ სე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კურ და კულ ტუ რულ დღის 
წეს რიგ ში უკ ვე დი დი აქ ტუ ა ლო ბა შე ი ძი ნა. 33 კომ პო ნენ ტი, მათ 
შო რის, ქა ლა ქე ბი, სა ვაჭ რო და სახ ლე ბე ბი, რე ლი გი უ რი შე ნო ბე
ბი თა ნა მედ რო ვე ყირ გი ზეთ ში, ყა ზა ხეთ სა და ჩი ნეთ ში 2014 წელს 
შე ტა ნილ იქ ნა მსოფ ლიო მემ კ ვიდ რე ო ბის სი ა ში, რო გორც ტრან
ს სა საზ ღ ვ რო კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა სა ხელ წო დე ბით აბ რე
შუ მის გზე ბი: სა მარ შ რუ ტო ქსე ლი ჩანგ’ანტი ან შა ნის დე რე ფა ნი. 
ამას თა ნა ვე, იუ ნეს კოს მსოფ ლიო მემ კ ვიდ რე ო ბის საც დელ სი ა ში 
უკ ვე ბევრ ქვე ყა ნას აქვს წარ დ გე ნი ლი აბ რე შუ მის გზის ის ტო რი ას
თან და კავ ში რე ბუ ლი ძეგ ლე ბი მსოფ ლიო მემ კ ვიდ რე ო ბის ნუს
ხა ში შე ტა ნის მიზ ნით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ ქე ო ლო გი უ რი 
მო ნა ცე მე ბი და წე რი ლო ბი თი წყა რო ე ბი ადას ტუ რე ბენ აბ რე შუ მის 
გზის ჩრდი ლო ეთ გან შ ტო ე ბა ში სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ჩარ თუ ლო
ბას სხვა დას ხ ვა დროს სხვა დას ხ ვა და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლე ბით, 
აღ ნიშ ნუ ლი მო ნაკ ვე თის აბ რე შუ მის გზის კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ
რე ო ბა არ არის სა თა ნა დოდ გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი და სა ერ თა შო რი
სო სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში წარ მოდ გე ნი ლი. დოქ ტო რან ტი 
მიზ ნად სწო რედ ამ და ნაკ ლი სის შევ სე ბას ისა ხავს.



2018მეცნიერება48 მეცნიერება 492018

ნა თია სორ დია

თე მა: შემოქმედებითიპოტენციალიდან
 მიღწევებამდე:პიროვნებისდა
 კულტურისროლიშემოქმედებითობაში

ორი გი ნა ლუ რი და სა სარ გებ ლო პრო დუქ ტის შექ მ ნის უნარს 
და მის რე ა ლი ზე ბას გა დამ წ ყევ ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა კონ კუ
რენ ტუ ა ნა რი ან სამ ყა რო ში თა ვის დამ კ ვიდ რე ბის, ქვეყ ნის და სა
ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის, პროგ რე სის თვალ საზ რი სით.

კვლე ვის ავ ტო რი ამ ბობს, რომ შე მოქ მე დე ბი თო ბის კვლე ვის 
ამ ეტა პის თ ვის არა ფე რია ცნო ბი ლი იმ მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე სა
ხებ, რომ ლე ბიც შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბას, 
მათ აქ ტი ვო ბე ბად ან მიღ წე ვე ბად გარ დაქ მ ნას უშ ლის ან უწ ყობს 
ხელს, მო ცე მუ ლი კვლე ვა კი სწო რედ ამ ინ ფორ მა ცი ის წყა როა. 
შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბის გზა ზე არ სე ბუ ლი 
ისე თი პი როვ ნუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია, 
რომ ლე ბიც ხელს უწ ყო ბენ ან უშ ლი ან პი როვ ნე ბას ამ ძა ლე ბის 
რე ა ლი ზე ბა ში, გა ნათ ლე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე იმ ადა მი ა ნე ბის
თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ში დაგ ვეხ მა
რე ბა, რომ ლე ბიც მო მა ვალ თა ო ბებ თან მუ შა ო ბენ. მო ცე მუ ლი ინ
ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა შუ ა
ლე ბას მოგ ვ ცემს ახალ თა ო ბებ თან მუ შა ო ბი სას, შე მოქ მე დე ბი თი 
პო ტენ ცი ა ლის გან ვი თა რე ბა ზე მო ვახ დი ნოთ აქ ცენ ტი რე ბა, რაც 
თა ვის მხრივ, ქვეყ ნის და სა ზო გა დო ე ბის პროგ რე სის, გან ვი თა
რე ბის სა ფუძ ვე ლია.

სოციალური მეც ნი ე რე ბე ბი

სოციალური მეც ნი ე რე ბე ბი

ერეკ ლე ზა რან დია

თე მა: ადგილობრივითვითმმართველობის
 განვითარებისეკონომიკურიპოლიტიკა
 სამეგრელო-ზემოსვანეთისრეგიონში

კვლე ვის ძი რი თა დი მი ზა ნია შე ის წავ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს ად
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა 
და შე ი მუ შა ოს მი სი გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მო დერ ნი ზე ბის ახა ლი ინ
ს ტ რუ მენ ტე ბი თუ რე კო მენ და ცი ე ბი. რე გი ონ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის, მიზ ნე ბის, ინ ს ტ რუ მენ ტე
ბი სა და შე დე გე ბის და ხა სი ა თე ბა და ანა ლი ზი. კვლე ვის მიზ ნე ბია:

სა მეგ რე ლოზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნის მა გა ლით ზე, ად გი
ლობ რი ვი თვით მ მარ ვე ლო ბე ბის შე მო სავ ლე ბის დი ვერ სი ფი კა
ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა თა გა მოვ ლე ნა, შეს წავ ლა და გა ა ნა ლი ზე ბა.

სა მეგ რე ლოზე მო სვა ნე თის რე გი ო ნის ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლო ბე ბის შე მო სავ ლე ბის წყა რო თა გა მოვ ლე ნა, მა თი 
გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით;

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის პო ტენ ცი უ რი შე მო სავ
ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა თა შეს წავ ლა; კვლე ვის შე დე გად მო პო
ვე ბუ ლი მა სა ლის გა ა ნა ლი ზე ბის სა ფუძ ველ ზე, კონ კ რე ტუ ლი რე
კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის ფუნ ქ ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას თან და კავ ში რე ბით. 

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო
მეც ნი ე რე ბე ბი

თორ ნი კე ჭა ბუ კი ა ნი

თე მა: ფო ტოს ტი მუ ლი რე ბუ ლი მე თო დით
 მი ღე ბუ ლი ზე გამ ტა რი მა სა ლე ბი და
 მა თი თვი სე ბე ბის კვლე ვა

მა ღალ ტემ პე რა ტუ რუ ლი ზე გამ ტა რი მა სა ლე ბის მი ღე ბა, მა თი შეს
წავ ლა და წარ მო ე ბა ში და ნერ გ ვა, თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ე რე ბი სა და ტექ
ნი კის გან ვი თა რე ბი სათ ვის ერთერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს მი მარ თუ ლე
ბას წარ მო ად გენს. ფო ტოს ტი მუ ლი რე ბუ ლი მყარ ს ხე უ ლო ვა ნი რე აქ ცი ის 
სა შუ ა ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე მა ღალ ტემ პე რა ტუ რუ ლი 
ზე გამ ტა რე ბის მი ღე ბა გა ცი ლე ბით სწრა ფად, ნაკ ლე ბი ენერ გო რე სურ
სის გა მო ყე ნე ბით. ვი ნა ი დან, ზე გამ ტა რუ ლი მა სა ლე ბი წარ მო ად გენს 
მო მავ ლის ტექ ნო ლო გი ე ბის გა სა ღებს, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, მა თი მი ღე ბა 
და წარ მო ე ბა გახ დეს ხელ მი საწ ვ დო მი. მსოფ ლიო ბა ზარ ზე არ სე ბო ბენ 
დი დი რა ო დე ნო ბის პო ტენ ცი უ რი მომ ხ მა რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც და ინ ტე
რე სე ბუ ლი არი ან მსგავ სი კვლე ვე ბით. ესე ნი მსოფ ლიო წამ ყ ვა ნი კომ
პა ნი ე ბია, რომ ლე ბიც აწარ მო ე ბენ მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ მა სა ლებს 
მყარ ს ხე უ ლო ვა ნი რე აქ ცი ის სა ფუძ ველ ზე. აღ ნი შუ ლი ტექ ნო ლო გი ით 
და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ან აგ რეთ ვე წამ ყ ვა ნი კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტე ბი 
და უნი ვერ სი ტე ტე ბი, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ მა ღალ ტემ პე რა ტუ რუ ლი ზე
გამ ტა რე ბის და სხვა მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მა სა ლე ბის დარ გ ში.

სოციალური მეც ნი ე რე ბე ბი

ირაკ ლი გაბ რი ა ძე

თე მა: ინსტიტუციურიფაქტორებიეკონომიკური
 ზრდისადაგანვითარებისმოდელებში
 (პოსტსაბჭოთასივრცისმაგალითზე)

პრო ექ ტის მი ზა ნია შე ფას დეს ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის პოს ტ საბ ჭო თა 
სივ რ ცის მა გა ლით ზე. ასე ვე ამ ქვეყ ნე ბის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ
დ ნო ბით, პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის დე ტერ
მი ნან ტე ბი სა და მა თი ცვლი ლე ბის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბის შეს
წავ ლას. ყო ვე ლი ვე ეს სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ 
რე კო მენ და ცი ე ბი პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცის ქვეყ ნე ბის თ ვის, რა თა 
მათ შეძ ლონ ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის ხელ შემ
წ ყო ბი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის ფორ მი რე ბა და შე სა ბა მი სად, მი აღ წი ონ 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მა ღალ დო ნეს. რა ტომ შეძ ლო 
ზო გი ერ თ მა ქვე ყა ნამ ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თ ვის სა
ჭი რო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, მა შინ, რო ცა სხვა ქვეყ
ნებ მა ეს ვერ შეძ ლეს? ავ ტო რის თქმით, ამ კით ხ ვა ზე პა სუ ხის 
გა ცე მი სათ ვის სა ჭი როა გა ვი გოთ, თუ რა ფაქ ტო რე ბი ახ დენს 
გავ ლე ნას ამა თუ იმ ტი პის ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. ამ 
ანა ლი ზი სათ ვის პოსტსაბ ჭო თა სივ რ ცე არის კარ გი მა გა ლი თი 
რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო – პირ ვე ლი არის ის, რომ ყვე ლა ამ 
ქვე ყა ნამ და იწ ყო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მშე ნებ ლო ბა თით ქ მის ერ თ დ
რო უ ლად და ამ დაწ ყე ბის მო მენ ტ ში, მა თი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი ერ თ
მა ნეთს ძა ლი ან ჰგავ და. შე სა ბა მი სად, საწ ყი სი პო ზი ცია ამ ქვეყ
ნე ბი სა თით ქ მის იდენ ტუ რი იყო.
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მე დეა ცა ა ვა

თე მა: სა საზ ღ ვ რო ამო ცა ნე ბი ბილაპ ლას
 ბეტ რა მის გან ტო ლე ბი სათ ვის
 ჰი პერ ზე და პირ ზე

მა თე მა ტი კუ რი ფი ზი კის მრა ვა ლი ამო ცა ნა, რო გო რი ცაა: ბზა რე
ბის ამო ცა ნე ბი დრე კად გა რე მო ში, ელექ ტ რო მაგ ნი ტუ რი ტალ ღე ბის 
გაბ ნე ვა ზე და პი რის მი ერ, სით ბოს გავ რ ცე ლე ბა ზე და პირ ზე და სხვა, 
ყა ლიბ დე ბა ელიფ სუ რი კერ ძო წარ მო ე ბუ ლი ა ნი დი ფე რენ ცი ა ლუ
რი გან ტო ლე ბე ბი სათ ვის სა საზ ღ ვ რო ამო ცა ნე ბის სა ხით. პრო ექ ტის 
მი ზა ნია, სა საზ ღ ვ რო ამო ცა ნე ბის გა მოკ ვ ლე ვა ბილაპ ლასბელ ტ
რა მის გან ტო ლე ბი სათ ვის, რო მე ლიც წარ მო ად გენს მა ღა ლი რი გის 
გან ტო ლე ბას. ბილაპ ლასბელ ტ რა მის გან ტო ლე ბის სა შუ ა ლე ბით 
აღი წე რე ბა ელას ტი უ რი ზე და პი რის რხე ვის გან ტო ლე ბა უწ ყ ვეტ მე
ქა ნი კა ში, ფირ ფი ტე ბის მცი რე დე ფორ მა ცია ბრტყე ლი დრე კა დო ბის 
თე ო რი ა ში და სხვა მრა ვა ლი ამო ცა ნა.

მი რი ან მა ქა ძე

თე მა: ვულ კა ნუ რი პრო ცე სე ბის ზე გავ ლე ნა
 ეკო სის ტე მე ბის აბი ო ტურ და ბი ო ტურ
 კომ პო ნენ ტებ ზე  სამ ხ რეთ სა ქარ თ ვე ლოს
 ვულ კა ნუ რი არე ა ლის მა გა ლით ზე

პრო ექ ტის მი ზა ნი სამ ხ რეთ სა ქარ თ ვე ლოს ვულ კა ნუ რი არე ა
ლის მა გა ლით ზე, ეკო სის ტე მე ბის ბი ო ტურ და აბი ო ტურ კომ პო ნენ
ტებ ზე ვულ კა ნუ რი პრო დუქ ტე ბის /ლა ვა, პი როკ ლას ტუ რი ნა კა დე ბი, 
პოს ტ ვულ კა ნუ რი ხსნა რე ბი და სხვ./ ზე მოქ მე დე ბით გა მოწ ვე უ ლი 
ეკო ლო გი უ რი ფო ნის ტრან ს ფორ მა ცი ის ფაქ ტო რე ბი ს დად გე ნაა. 
მიზ ნის მი საღ წე ვად სა ჭი როა საკ ვ ლე ვი ტე რი ტო რი ის კომ პ ლექ სუ რი 
 გე ო ლო გი უ რი და პა ლე ო ბო ტა ნი კუ რი კვლე ვა, რო მე ლიც გუ ლის ხ
მობს საკ ვ ლევ არე ალ ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი ვულ კა ნიზ მის შეს წავ ლას, 
ვულ კა ნიზ მის ამოფ რ ქ ვე ვის ტი პის და ხა სი ა თის დად გე ნას და მი სი 
გე ო ქი მი უ რი, პეტ როგ რა ფი უ ლი, პეტ რო ლო გი უ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის 
დად გე ნას, პოს ტ მაგ მუ რი ჰიდ რო თერ მუ ლი მი ნე რა ლი ზა ცი ის ხა სი
ა თის და წყა როს შეს წავ ლას მი სი რენ ტ გე ნოს ტ რუქ ტუ რუ ლი, გე ო ქი
მი უ რი და პეტ როგ რა ფი უ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის დად გე ნით, აგ რეთ ვე 
სა ჭი როა საკ ვ ლევ არე ალ ში არ სე ბუ ლი ნა მარ ხი ფლო რის კავ ში რის 
დად გე ნა ვულ კა ნიზ მ თან. პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა თსუს მი ნე რა ლუ
რი ნედ ლე უ ლის კავ კა სი ის ინ ს ტი ტუ ტის, თსუს გე ო ლო გი ის ინ ს ტი
ტუ ტის, თსუს გე ო ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტის და ვან კუ ვე რის (კა ნა და) 
ლა ბო რა ტო რი უ ლი ბა ზე ბის გა მო ყე ნე ბით.

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო
მეც ნი ე რე ბე ბი

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო
მეც ნი ე რე ბე ბი

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო
მეც ნი ე რე ბე ბი

ქეთევან ხარაიშვილი

თე მა: ახალი პოლისაქარიდული ბუნების
 ქირალური სტაციონალური ფაზების 
 მომზადება ზედაპირულად ფოროვანი 
 სილიკაგელის საფუძველზე და მათი 
 ქრომატოგრაფიული შესწავლა

ენან ტი ო მე რუ ლი ნა რე ვე ბის და ყო ფა წარ მო ად გენს თა ნა
მედ რო ვე ქი მი ის ერთერთ აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მას, რო გორც 
პრაქ ტი კუ ლი, ისე თე ო რი უ ლი თვალ საზ რი სით. ქრო მა ტოგ რა
ფი უ ლი და ყო ფის მე თო დე ბი ძი რი თა დად დამ ყა რე ბუ ლია ნა რე
ვის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გა ნა წი ლე ბის 
უნარ ზე მოძ რავ და უძ რავ ფა ზებს შო რის. უკა ნას კ ნე ლი 10 წლის 
გან მავ ლო ბა ში, ინ ტენ სი უ რად შე ის წავ ლე ბა ზე და პი რუ ლად ფო
რო ვა ნი სი ლი კა გე ლე ბის გა მო ყე ნე ბა აქი რა ლუ რი ქრო მა ტოგ
რა ფი უ ლი და ყო ფე ბის თ ვის ზე და პი რუ ლად ფო რო ვა ნი სი ლი კა
გე ლის სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე ბუ ლი ქი რა ლუ რი ად სორ ბენ ტე ბი 
გა მო ირ ჩე ვა შემ დე გი უპი რა ტე სო ბე ბით: მცი რე მკვდა რი მო ცუ

ლო ბა,თე ო რი უ ლი თეფ შე ბის მა ღა ლი რიც ხ ვი,ანა ლი ზის სიჩ ქა
რის გაზ რ დი სას თე ო რი უ ლი თეფ შე ბის სი მაღ ლის ნე ლი ზრდა, 
რაც სა შუ ა ლე ბა ს იძ ლე ვა ჩა ტარ დეს ანა ლი ზე ბი მა ღალ სიჩ ქა რე
ზე ეფექ ტუ რო ბის მი ნი მა ლუ რი და ნა კარ გით.

წი ნამ დე ბა რე პრო ექ ტის მთა ვა რი მი ზა ნია, ახა ლი ქი რა ლუ რი 
სტა ცი ო ნა რუ ლი ფა ზე ბის მომ ზა დე ბა ზე და პი რუ ლად ფო რო ვა ნი 
სი ლი კა გე ლის და აქამ დე შე უს წავ ლე ლი პო ლი სა ქა რი დუ ლი ბუ
ნე ბის ქი რა ლუ რი სე ლექ ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბით. კერ ძოდ, კვლე
ვე ბის პირ ველ ეტაპ ზე სე ლექ ტო რით ფი ზი კუ რად და ფე ნი ლი სტა
ცი ო ნა რუ ლი ფა ზე ბის მსგავ სად მომ ზად დე ბა ქი რა ლუ რი სტა ცი ო
ნა რუ ლი ფა ზე ბი ზე და პი რუ ლად ფო რო ვან სი ლი კა გე ლებ ზე უხ ს
ნა დი პო ლი სა ქა რი დუ ლი ქი რა ლუ რი სე ლექ ტო რის მი მაგ რე ბით, 
ერ თ მა ნეთ თან იქ ნე ბა შე და რე ბუ ლი, რო გორც ზე და პი რუ ალდ და 
მთლი ა ნად ფო რო ვა ნი სი ლი კა გე ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე
ბუ ლი ქი რა ლუ რი ად სორ ბენ ტე ბი, ასე ვე ზე და პი რუ ლად ფო რო
ვა ნი სი ლი კა გე ლის და ფე ნით და მას ზე უხ ს ნა დი სე ლექ ტო რის 
მი მაგ რე ბით მომ ზა დე ბუ ლი მა სა ლე ბი. გარ და ამი სა, მოხ დე ბა 
ქი რა ლუ რი სე ლექ ტო რის შემ ც ვე ლო ბის ოპ ტი მი ზა ცია ქი რა ლურ 
ად სორ ბენ ტ ში, მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბის კი ნე ტი კუ რი და ხა სი ა თე ბა 
და ქრო მა ტოგ რა ფი უ ლი და ყო ფის პი რო ბე ბის ოპ ტი მი ზა ცია.

ლე ვან გო გი ჩა იშ ვი ლი

თე მა: ჰიპატოცელულური კიბოს გამოსავალი, განვითარების რისკი და 
სისხლში მოცირკულირე ახალი, მაღალმგრძნობიარე სიმსივნის 
მარკები, ლედიპასვირი/სოფოსბუვირით მკურნალობის დროს

 HCVით ინფირიცირებულ პაციენტებში

ჰე პა ტო ცე ლუ ლუ რი კი ბო (HCC) წარ მო ად გენს ღვიძ ლის პირ ვე ლად სიმ სივ ნეს, რო მე
ლიც გან სა კუთ რე ბუ ლი აგ რე სი უ ლო ბით გა მო ირ ჩე ვა რო გორც გავ რ ცე ლე ბით (მე5 ად
გი ლი ყვე ლა სხვა სიმ სივ ნე ე ში), ასე ვე აგ რე სი უ ლო ბით (მე3 ად გი ლი სიკ ვ დი ლი ა ნო ბით), 
თუმ ცა ამ ტი პის სიმ სივ ნე ებს გა აჩ ნი ათ ერ თი სა სარ გებ ლო თვი სე ბა – ად რე გა მოვ ლე ნის 
შემ თ ხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია სრუ ლი გა მო ჯან მ რ თე ლე ბის მიღ წე ვა. HCC აუ ცი ლებ ლად ვი
თარ დე ბა და ზი ა ნე ბულ ღვიძ ლ ში და მას ძი რი თა დად წინ უძ ღ ვის ჰე პა ტი ტი და ღვიძ ლის ცი რო ზი 2030 წლის გან მავ ლო ბა ში. გარ და 
ამი სა, ჰე პა ტიტს ძი რი თა დად, უნ და ჰქონ დეს ვი რუ სუ ლი ხა სი ა თი. ამი ტო მაა, რომ HCC 80 პრო ცენ ტ ში გვხვდე ბა C და B ქრო ნი კუ ლი 
ვი რუ სუ ლი ჰე პა ტი ტით და ა ვა დე ბულ პა ცი ენ ტებ ში. და ნარ ჩე ნი 20 პრო ცენ ტის შემ თ ხ ვე ვა ში გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზია ყვე ლა სხვა ღვიძ ლის 
და ა ვა დე ბე ბი, მათ შო რის, ალ კო ჰო ლუ რი ჰე პა ტი ტი, ცხი მო ვა ნი ჰე პა ტო ზი, მემ კ ვიდ რე ო ბი თი და ა ვა დე ბე ბი, ქრო ნი კუ ლი ტოქ სი უ რი 
და ზი ა ნე ბე ბი და ა.შ.  ჩვენ ჩვენს პრაქ ტი კა ში აღ მო ვა ჩი ნეთ 3 შემ თ ხ ვე ვა, აქე დან 2 მა ნი ფეს ტი რე ბუ ლი და ერ თი არას რუ ლი, რო დე საც 
C ვი რუ სუ ლი ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბი სას პა ცი ენ ტებს სიმ სივ ნუ რი წარ მო ნაქ მ ნე ბი შე უმ ცირ დათ ზო მა ში და ერთ შემ თ ხ ვე ვა ში გაქ რა. 
კვლე ვის ჰი პო თე ზაა რომ ჰე პა ტი ტის შე ჩე რე ბის შემ თ ხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია სიმ სივ ნის რეგ რე სი, ან ყო ველ შემ თ ხ ვე ვა ში ის წარ მო
ად გენს სიმ სივ ნის გან ვი თა რე ბის პრე ვენ ცი ას. ამ პროგ რა მა ში ჩარ თუ ლი პა ცი ენ ტე ბი წარ მო ად გე ნენ ყვე ლა ზე კარგ სა მიზ ნე ჯგუფს 
დაკ ვირ ვე ბი სათ ვის, ვი ნა ი დან ისი ნი ბუ ნებ რი ვად იმ ყო ფე ბი ან სქრი ნინ გის ქვეშ მკურ ნა ლო ბამ დე, მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში და მის 
შემ დეგ. ამ პა ცი ენ ტე ბის სქრი ნინ გა ძა ლი ან გა ზარ და სიმ სივ ნე ე ბის გა მოვ ლე ნა. შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლი გახ და სა ჭი რო კონ ტი
გენ ტის მო ძი ე ბა და დაკ ვირ ვე ბის წარ მო ე ბა.

ნი ნო პო პი აშ ვი ლი

თე მა: აფ ხა ზუ რი და ოსუ რი ენე ბის სწავ ლე ბა: ის ტო რია და თა ნა მედ რო ვე 
 მდგო მა რე ო ბა

ქარ თულაფ ხა ზუ რი და ქარ თულოსუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი სა უ კუ ნე ებს ით ვ ლის. აფ ხა ზუ რი და 
ოსუ რი ენე ბის სწავ ლე ბა მეც ხ რა მე ტე სა უ კუ ნის ბო ლო დან და იწ ყო. მე ო ცე სა უ კუ ნე ში უკ ვე არ სე ბობ
და რამ დე ნი მე სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტ რი, რო გორც დაწ ყე ბი თი გა ნათ ლე ბის, ისე შემ დ გო მი გა
ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ აფ ხა ზურ და ოსურ ენებს ას წავ ლიდ ნენ სა გან გე ბოდ შექ მ ნილ სკო ლებ ში 
ქარ თ უ ლი, აფ ხა ზური და ოსური ინ ტე ლი გენ ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი. თბი ლის ში უნი ვერ სი ტე ტის 
და არ სე ბის თა ნა ვე (1918 წ.) პრო ფე სორ თა საბ ჭომ გა ნი ხი ლა აფ ხა ზუ რი და ოსუ რი ენე ბის სწავ
ლე ბის სა კით ხი, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის და მა არ სებ ლი სა და რექ ტო რის, პრო
ფე სორ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის ინი ცი ა ტი ვით, და ე ვა ლათ ქარ თ ველ პრო ფე სო რებს (გ. ახ ვ ლე დი ა ნი 
და სხვ.) ამ სა კით ხის ორ გა ნი ზე ბა. ამ სა კით ხის ის ტო რი უ ლი და თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბის 
შეს წავ ლა არის სწო რედ კვლე ვის მი ზა ნი.

საქართველოს შემსწავლელი მეც ნი ე რე ბე ბი

მედიცინის მეც ნი ე რე ბე ბი

თეა შავაძე

თე მა: ამო ნახ ს ნე ბის ვა რი ა ცი ის ფორ მუ ლე ბი
 სა მარ თი ფუნ ქ ცი ო ნა ლურდი ფე რენ ცი ა ლუ რი   
 გან ტო ლე ბე ბის თ ვის წყვე ტი ლი საწ ყი სი
 პი რო ბით და დაგ ვი ა ნე ბე ბის შეშ ფო თე ბის
 გათ ვა ლის წი ნე ბით და მა თი გა მო ყე ნე ბა
 ოპ ტი მი ზა ცი ის ამო ცა ნებ ში

პრო ექ ტის პირ ვე ლი ნა წი ლი ეხე ბა ამო ნახ ს ნე ბის ვა რი ა ცი ის 
ფორ მუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბას, არაწ რ ფი ვი სა მარ თი ფუნ ქ ცი ო ნა
ლურდი ფე რენ ცი ა ლუ რი გან ტო ლე ბე ბის თ ვის  ფა ზურ კო ორ დი

ნა ტებ ში მრა ვა ლი მუდ მი ვი დაგ ვი ა ნე ბით  და   წყვე ტი ლი საწ ყი სი პი რო ბით. პრო ექ ტ ში დად გე ნი ლია  ამო ნახ ს ნის ნაზ რ დის შე ფა სე ბის 
რი გი მცი რე პა რა მეტ რის მი მართ და გა მოთ ვ ლი ლია ნაზ რ დის მნიშ ნე ლო ბა საწ ყის მო მენ ტ ში, რო ცა საწ ყი სი მო მენ ტის ვა რი ა ცი ას 
ად გი ლი აქვს მარ ც ხ ნი დან ან მარ ჯ ვ ნი დან. ძი რი თა დი ინ ტერ ვა ლის ბო ლო წერ ტი ლის  მი და მო ში დამ ტ კი ცე ბუ ლია ამო ნახ ს ნის ვა რი
ა ცი ის ფორ მუ ლე ბი სა მი შემ თ ხ ვე ვის თ ვის, რო ცა საწ ყი სი მო მენ ტის ვა რი ა ცი ას ად გი ლი აქვს მარ ც ხ ნი დან ან მარ ჯ ვ ნი დან, ან ორი ვე 
მხრი დან. 

პრო ექ ტის მე ო რე ნა წი ლი ეხე ბა არაწ რ ფივი ოპ ტი მი ზა ცი ის ამო ცა ნებს მრა ვა ლი მუდ მი ვი დაგ ვი ა ნე ბით ფა ზურ კო ორ დი ნა ტებ სა 
და  მარ თ ვებ ში, ზო გა დი სა საზ ღ ვ რო პი რო ბე ბი თა და ფუნ ქ ცი ო ნა ლით.

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეც ნი ე რე ბე ბი
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 ISET-ისადაISET-ისკვლევითიინსტიტუტის
 შესახებ:

ეკო ნო მი კის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა (ISET) 2006 წელს თბი
ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბა ზა ზე და ფუძ ნ და მსოფ
ლიო ბან კი სა და ცნო ბი ლი სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბი სა და მთავ რო ბე ბის კო ა ლი ცი ის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხ
მე ვით. სკო ლა ში სწავ ლე ბა ინ გ ლი სურ ენა ზე მიმ დი ნა რე ობს და 
მი სი მი ზა ნია სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნის სტუ დენ ტე ბის მომ ზა
დე ბა, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მათ, სწავ ლა და სავ ლეთ ში გა
ნაგ რ ძონ ან სა კუ თარ სამ შობ ლო ში კერ ძო ან სა ჯა რო სამ სა ხუ
რებ ში და საქ მ დ ნენ.  

ISETთან არ სე ბუ ლი კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტი ავ სებს ISETის სა
გან მა ნათ ლებ ლო მი სი ას. ინ ს ტი ტუ ტის საქ მი ა ნო ბის სა განს წარ
მო ად გენს რო გორც კვლე ვი თი და სა კონ სულ ტა ციო საქ მი ა ნო ბა, 
ისე ტრე ნინ გე ბი სა და დის კუ სი ე ბის ორ გა ნი ზე ბა სა ჯა რო პო ლი
ტი კის ირ გ ვ ლივ რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, ისე სამ ხ რეთ კავ კა
სი ა ში.

 აგრინდექსი(AGRINDEX)-ორკვირაშიერთხელ

აგ რინ დექ სი არის ISETის, სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი
ა ცი ის (GFA), გა ე როს სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ
გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში (FAOსა ქარ თ
ვე ლო) და სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს (MEPA) თა ნამ შ რომ ლო ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ინ დექ სი.

აგ რინ დექ სი იკ ვ ლევს სა ბაზ რო ფა სებს სა ქარ თ ვე ლო ში წარ
მო ე ბუ ლი სტან დარ ტუ ლი ხა რის ხის 70მდე აგ რა რუ ლი პრო დუქ
ტის თ ვის, რომ ლებ საც არ გა უვ ლი ათ (გა)და მუ შა ვე ბის არა ნა ი
რი ეტა პი ან პრო ცე სი. მო ნა ცე მებს ფა სე ბის შე სა ხებ აგ რო ვებს 
MEPA ქვეყ ნის 60მდე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აფ ხა ზე თის, ზო გი ერ თი 
სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა და თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბის გა
მოკ ლე ბით. მო ნა ცე მე ბი გროვ დე ბა სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო პრო
დუქ ტე ბის ფიქ სი რე ბუ ლი კა ლა თი სათ ვის ყო ველ კ ვი რე უ ლად, 
წი ნას წარ გან საზ ღ ვ რულ თა რი ღებ ში ად გი ლობ რივ აგ რა რულ 
ბაზ რებ ში, მაგ რამ გა მო ნაკ ლის შემ თ ხ ვე ვებ ში ფა სე ბი შე იძ ლე ბა 
შეგ როვ დეს მა ღა ზი ებ სა და სუ პერ მარ კე ტებ შიც.

აგ რინ დექ სი არის შე წო ნი ლი სა შუ ა ლო ბოს ტ ნე უ ლის, ხი ლის, 
რძის პრო დუქ ტე ბი სა და ხორ ცე უ ლის ფა სე ბის ქვე ინ დექ სე ბი სა, 

რო მელ თა გა ნაც თი თო ე უ ლი იკ ვ ლევს COICOPის სა ერ თა შო რი
სო კლა სი ფი კა ტორ ში მო ცე მუ ლი პრო დუქ ტე ბის გან საზ ღ ვუ ლი 
ჯგუ ფის ფა სე ბის დი ნა მი კებს წი ნა თვეს თან და წი ნა წლის შე სა
ბა მის თვეს თან შე და რე ბით. კონ კ რე ტუ ლი პრო დუქ ტის წო ნა ქვე
ინ დექ ს ში გა ნი საზ ღ ვ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ
ლი სამ სა ხუ რის (საქ ს ტა ტი) ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
გა მოკ ვ ლე ვე ბის (შინ და) მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. ინ დექ სის 
გა მოთ ვ ლის პრო ცე დუ რა ეფუძ ნე ბა საქ ს ტა ტის მი ერ სა მომ ხ მა
რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სის (სფი) გა მოთ ვ ლის მე თო დო ლო გი ას, 
მაგ რამ ფა სე ბის მო ნა ცე მე ბის წი ნას წა რი ფილ ტ რა ცია და აგ რინ
დექ ს ში თი თო ე უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის წო ნის მი ნი ჭე ბა ხდე
ბა ISETის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის თა ნახ მად.

აგ რინ დექ სი ყო ველ თ ვი უ რად ქვეყ ნ დე ბა სხვა დას ხ ვა ინ ტერ
ნეტ წ ყა რო სა და პე რი ო დულ გა მო ცე მა ში.

ბო ლო პუბ ლი კა ცი ის შე დე გე ბი

2018 წლის ივ ნის ში აგ რინ დექ სი 2.54%ით შემ ცირ და. ამ გ ვა რი 
ცვლი ლე ბა ძი რი თა დად ბოს ტ ნე უ ლის ღი რე ბუ ლე ბის 16%იან მა 
კლე ბამ გა ნა პი რო ბა. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და ხი ლის 
ფა სე ბი (8%), ხო ლო ხორ ცის ფა სი (0.1%) პრაქ ტი კუ ლად უც ვ ლე
ლი დარ ჩა. 2018 წლის მა ის თან შე და რე ბით რძის პრო დუქ ტე ბის 
ფა სე ბი 1.9%ით გა ი ზარ და. 

რაც შე ე ხე ბა წი ნა წლის ანა ლო გი ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბას, 
გა სუ ლი წლის ნო ემ ბ რი დან სტა ბი ლუ რი კლე ბის შემ დეგ, 2018 
წლის მა ის ში აგ რინ დექ სის ზრდამ 2.49% შე ად გი ნა წი ნა წლის მა
ის თან შე და რე ბით.

ყვე ლა ზე მა ღა ლი ზრდა: 2018 წლის ივ ნის ში, ფა სე ბის ყვე
ლა ზე მა ღა ლი ზრდა ციტ რუ სებ ზე და ფიქ სირ და. ფორ თოხ ლის 
ფა სე ბი თით ქ მის 17%ით, ლი მო ნის ფა სე ბი კი თით ქ მის 15%ით 
გა ი ზარ და. სა ერ თო ჯამ ში, ბო ლო 12 თვის მან ძილ ზე, ლი მო ნის 
ფას მა 2017 წლის ივ ნი სის ფას თან შე და რე ბით თით ქ მის ნა ხე ვარ
ჯერ მო ი მა ტა, რაც, სა ვა რა უ დოდ, წარ მო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან მა 
და ცე მამ გა მო იწ ვია (საქ ს ტა ტის მო ნა ცე მე ბით, 1.4 ათა სი ტო ნა 
2017 წელს და 3 ათა სი ტო ნა 2016 წელს).

ყვე ლა ზე მა ღა ლი კლე ბა:  2018 წლის ივ ნის ში ამა ვე წლის 
მა ის თან შე და რე ბით, ად გი ლობ რი ვად წარ მო ე ბუ ლი ატ მის და 
ვაშ ლა ტა მას ღი რე ბუ ლე ბა მა ის თან შე და რე ბით ორიმე ხუ თე
დით შემ ცირ და, ვი ნა ი დან ახ ლა ამ ორი ხი ლის სე ზო ნია; ბა ზარ ზე 
ასე ვე ფარ თო დაა ხელ მი საწ ვ დო მი სხვა ძი რი თა დი სე ზო ნუ რი ხი
ლიც, მათ შო რის სა ზამ თ რო, ნეს ვი და ბა ლი.

თსუ ეკო ნო მი კის
სა ერ თა შო რი სო
სკო ლა

აგ რო მი მო ხილ ვა  ყო ველ თ ვი უ რი

გა მო ცე მის მი ზა ნია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში მიმ დი
ნა რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბის შე ჯა მე ბა და მას თან და კავ ში
რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მოკ ლე ანა ლი ზი.  

გა მო ცე მა ოთ ხი ნა წი ლის გან შედ გე ბა: 
• სექ ტო რის ბო ლოდ რო ინ დე ლი გან ვი თა რე ბე ბის მოკ

ლე მი მო ხილ ვა; 
• ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ფა სე ბის მი მო ხილ

ვა; 
• ვაჭ რო ბის მი მო ხილ ვა, სა დაც ასა ხუ ლია სა ერ თო ექ ს

პორ ტ სა და იმ პორ ტ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ექ ს პორ ტის და იმ
პორ ტის წი ლი; 

• პო ლი ტი კის მი მო ხილ ვა, რო მე ლიც მთავ რო ბის მი ერ 
სექ ტორ ში გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვას 
წარ მო ად გენს.

ბო ლო პუბ ლი კა ცი ის შე დე გე ბი

2017 წელს წი ნა წელ თან შე და რე ბით სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა 2.1%ით შემ ცირ და. მემ ცე ნა რე ო ბის სექ
ტორ ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია 0.4%ით შემ ცირ და, ხო ლო მეც
ხო ვე ლე ო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბამ 3.8%ით იკ ლო. და ბა ლი 
წარ მო ე ბის დო ნი დან გა მომ დი ნა რე, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო
დუქ ცი ის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი 2017 წელს უფ რო 
და ბა ლი იყო წი ნა წლებ თან შე და რე ბით რო გორც პრო ცენ ტუ ლი, 
ისე აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბით. მარ თა ლია, სოფ ლის მე ურ ნე
ო ბის პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვე ბი დან შე მო სავ ლებ მა 2017 წელს იკ
ლო, სექ ტო რის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის დო ნე გა ი ზარ და.  

რაც შე ე ხე ბა ფა სებს, სურ სა თის და უალ კო ჰო ლო სას მე ლე
ბის კა ტე გო რი ა ში ფა სე ბი 0.7%ით შემ ცირ და წი ნა თვეს თან (2018 
წლის აპ რილ თან) შე და რე ბით, ხო ლო წი ნა წლის შე სა ბა მის პე
რი ოდ თან (2017 წლის მა ის თან) შე და რე ბით, 1.8%ით გა ი ზარ და.  

რაც შე ე ხე ბა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას ევ რო კავ ში რი სა და 
დსთის ქვეყ ნებ თან, 2016 წელს სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბის ექ ს პორ ტი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში წი ნა წელ თან შე
და რე ბით 5%ით გა ი ზარ და, ხო ლო 2017 წელს 2016 წელ თან 
შე და რე ბით 38%ია ნი კლე ბა და ფიქ სირ და.  ამ გ ვა რი ცვლი ლე
ბა ძი რი თა დად თხი ლის ექ ს პორ ტის მნიშ ვ ნე ლო ვან მა კლე ბამ 
გა ნა პი რო ბა. რაც შე ე ხე ბა დსთის ქვეყ ნებს, სა ქარ თ ვე ლოს სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბის ექ ს პორ ტი დსთის ქვეყ ნებ ში ბო ლო რამ დე ნი
მე წლის გან მავ ლო ბა ში იზ რ დე ბა. ექ ს პორ ტის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
არც ევ რო კავ ში რის და არც დსთის ქვეყ ნე ბი დან იმ პორ ტის კუთ
ხით 2017 წელს წი ნა წელ თან შე და რე ბით რა ი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ცვლი ლე ბე ბი არ და ფიქ სი რე ბუ ლა.

 ბიზნესისნდობისინდექსი-
 ყოველკვარტალური

ISETის კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის ყო ველ კ ვარ ტა ლუ რი ბიზ ნე
სის გან წ ყო ბის ინ დექ სი (BCI) 2013 წლის დე კემ ბ რი დან ბიზ ნე სის 
სა ინ ფორ მა ციო სა ა გენ ტო სა (BIA) და სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო 
პა ლა ტა სა ქარ თ ვე ლოს თან (ICC Georgia) თა ნამ შ რომ ლო ბით 
ხორ ცი ელ დე ბა. ბიზ ნე სის გან წ ყო ბის ინ დექ სი ISETის კვლე ვი თი 
ინ ს ტი ტუ ტის ვებ გ ვერ დ სა და ქარ თულ მე დი ა ში ქვეყ ნ დე ბა. ინ
დექ სი 3 ქვე ინ დექ სი სა გან შედ გე ბა: მიმ დი ნა რე მდგო მა რე ო ბის 
ინ დექ სი, ბიზ ნე სის მო ლო დი ნე ბის ინ დექ სი და გა სა ყი დი ფა სე ბის 
მო ლო დი ნე ბის ინ დექ სი. ინ დექ სი მო ი ცავს ეკო ნო მი კის შემ დეგ 
სექ ტო რებს:  მომ სა ხუ რე ბა, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა, სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბა, მრეწ ვე ლო ბა, ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა, მშე ნებ ლო ბა და 
სხვა სექ ტო რე ბი. თი თო ე უ ლი სექ ტო რის თ ვის ბიზ ნე სის გან წ ყო ბის 
ინ დექ სი ით ვ ლე ბა ონ ლა ინ კით ხ ვა რე ბის გა მო ყე ნე ბით, რომ ლის 
სა მიზ ნეს ბიზ ნე სის მა ღა ლი რან გის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლე ბი არი ან.

ბო ლო პუბ ლი კა ცი ის შე დე გე ბი

ბიზ ნე სის გან წ ყო ბის ინ დექ სი (BCI) 2018 წლის მე ო რე კვარ
ტალ ში გა ი ზარ და და 39.6 პუნქტს მი აღ წია, რაც წი ნა კვარ ტალ
თან შე და რე ბით, 8.3 ქუ ლით მე ტია. ბიზ ნე სის გან წ ყო ბის ინ დექ
სის გა უმ ჯო ბე სე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ პო ზი ტი ურ ვი თა რე ბას თან 
შე სა ბა მი სო ბა შია (საქ ს ტა ტის მო ნა ცე მე ბით, 2018 წლის პირ ველ 
კვარ ტალ ში მშპის ზრდამ 5.2% შე ად გი ნა). BCIის ზრდა ბიზ ნე სის 
თით ქ მის ყვე ლა სფე რო ში ძა ლი ან მა ღალ მო ლო დი ნებ სა და 
წარ სულ ში მომ გე ბი ან საქ მი ა ნო ბას ეფუძ ნე ბა. სხვა სექ ტო რებ
თან შე და რე ბით, ყვე ლა ზე და დე ბი თად წარ სუ ლი საქ მი ა ნო ბა და 
მო ლო დი ნე ბი მრეწ ვე ლო ბის სექ ტორ ში შე ფას და. მის გან გან ს ხ
ვა ვე ბით, ყვე ლა ზე პე სი მის ტუ რი შე ფა სე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სექ ტორ ში და ფიქ სი რდა, რაც დიდ წი ლად და ბა ლი წარ მო ე ბი
თაა გან პი რო ბე ბუ ლი.    

 მომხმარებელთანდობისინდექსი-
 ყოველთვიური

ISETის მომ ხ მა რე ბელ თა გან წ ყო ბის ინ დექ სი ევ რო კავ ში
რის სტან დარ ტულ მე თო დო ლო გი ას ეფუძ ნე ბა: ყო ველ თ ვი უ
რად, შემ თ ხ ვე ვი თი შერ ჩე ვის პრინ ცი პით ვუ კავ შირ დე ბით 300
350 პირს და ვე კით ხე ბით მა თი ოჯა ხე ბის და ზო გა დად, ქვეყ ნის 
წარ სუ ლის, მიმ დი ნა რე და მო მა ვა ლი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე
ო ბის შე სა ხებ. მომ ხ მა რე ბელ თა გან წ ყო ბა არის ოპ ტი მიზ მის 
ხა რის ხი, რომ ლი თაც მომ ხ მა რებ ლე ბი ზო გა დად ეკო ნო მი კურ 
ვი თა რე ბას და სა კუ თარ ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბას გან საზ ღ ვ
რა ვენ. თუ გან წ ყო ბა მა ღა ლია, მომ ხ მა რებ ლე ბი მეტ შე ნა ძენს 
აკე თე ბენ, რი თიც ეკო ნო მი კის ზრდას უწ ყო ბენ ხელს. მე ო რე 
მხრივ, თუ გან წ ყო ბა და ბა ლია, მომ ხ მა რებ ლე ბი უფ რო მეტს ზო
გა ვენ, ვიდ რე ხარ ჯა ვენ, რაც ეკო ნო მი კის კლე ბას იწ ვევს. მომ
ხ მა რე ბელ თა გან წ ყო ბის თვი დან თვემ დე კლე ბის ტენ დენ ცია 
იმის მა უწ ყე ბე ლია, რომ დღე ვან დელ ეკო ნო მი კურ ვი თა რე ბა ში 
მომ ხ მა რებ ლე ბის უმე ტე სო ბას უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
აქვს სა კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბა ზე, რომ იშო ვონ და შე ი ნარ ჩუ ნონ 
კარ გი სამ სა ხუ რი. 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის მი მო ხილ ვა  ყო ველ თ ვი უ რი

ენერ გია წარ მო ე ბის მთა ვა რი ფაქ ტო რია ეკო ნო მი კის ყვე ლა 
სექ ტორ ში; ენერ გი ა ზე მოთ ხოვ ნა ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის სტა
ბი ლუ რი ზრდის შე სა ბა მი სად იზ რ დე ბა. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ
რის მი მო ხილ ვა, რო მელ საც 2017 წელს ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი, სა
ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სექ ტორ ში არ სე ბულ ძი რი თად 
ტენ დენ ცი ებ სა და მნიშ ვ ნე ლო ვან მოვ ლე ნებს აა ნა ლი ზებს. მი მო
ხილ ვა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ის ტენ დენ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ახა სი ა
თებს სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სექ ტორს სა ან გა რი შო 
პე რი ოდ ში (მოხ მა რე ბა, გა მო მუ შა ვე ბა, იმ პორ ტი, ექ ს პორ ტი, ბაზ
რის კონ ცენ ტ რა ცია).  

ბო ლო პუბ ლი კა ცი ის შე დე გე ბი

2018 წლის ივ ნის ში, სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო სად გუ რებ მა 1 
208 მლნ. კვ/სთ. ელექ ტ რო ე ნერ გია გა მო ი მუ შა ვეს. წი ნა წლის შე
სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მთლი ა ნი 
გა მო მუ შა ვე ბის ზრდამ 6% შე ად გი ნა (2017 წლის ივ ნის ში ეს მაჩ
ვე ნე ბე ლი 1,138 მლნ. კვ/სთ. იყო). წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ
თან შე და რე ბით, გა მო მუ შა ვე ბის ზრდა ძი რი თა დად ჰიდ რო ე ნერ
გი ის გე ნე რა ცი ის ზრდამ გა ნა პი რო ბა (დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია 
იხი ლეთ ან გა რიშ ში).  

რაც შე ე ხე ბა წი ნა თვეს თან შე და რე ბას, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
გა მო მუ შა ვე ბა 4%ით გა ი ზარ და (2018 წლის მა ის ში ელექ ტ რო ე
ნერ გი ის მთლი ა ნი გა მო მუ შა ვე ბა 1 161 მლნ. კვ/სთ. იყო).  
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გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტ რო
ე ნერ გი ის წი ლი მთლი ა ნი გა მო მუ შა ვე ბის 99.8%მდე გა ი ზარ და (1 
205 მლნ. კვ/სთ.), ხო ლო თბო ე ლექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბა 
2018 წლის მა ის თან შე და რე ბით შემ ცირ და და სა ერ თო გე ნე რა
ცი ის მხო ლოდ 0.2% შე ად გი ნა (3 მლნ. კვ/სთ.). 

ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბამ 981 
მლნ. კვ/სთ. შე ად გი ნა (2017 წლის ივ ნის თან შე და რე ბით 13%ია
ნი ზრდა, ხო ლო 2018 წლის მა ის თან შე და რე ბით 2%ია ნი ზრდა). 
2018 წლის ივ ნის ში გე ნე რა ცი ამ მთლი ან მოხ მა რე ბას 227 მლნ. 
კვ/სთით გა და ა ჭარ ბა, რაც მთლი ა ნი გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის 19%ია (2018 წლის მა ის ში ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი 198 
მლნ. კვ/სთ. და 17% იყო, შე სა ბა მი სად). 

2018 წლის ივ ნის ში, სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა
ზა რი ძლი ერ კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი იყო; ჰერ ფინ დალჰირ შ მა ნის 
ინ დექ ს მა (HerfindahlHirschman index HHI) 3 788 შე ად გი ნა (რაც 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა ძლი ერ კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი ბაზ რის 
ზღვრულ დო ნეს, რო მე ლიც 2 500ს შე ად გენს).  ბაზ რის კონ ცენ
ტ რა ცი ის დო ნე წი ნა წლის შე სა ბა მის თვეს თან შე და რე ბით, გა ი
ზარ და ( 2017 წლის ივ ნის ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 3 389ს შე ად გენ და).

მშპს პროგ ნო ზი  ყო ველ თ ვი უ რი

ISETის მშპის პროგ ნო ზი ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზის მე თო დის 
გა მო ყე ნე ბით ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის მიმ დი ნა რე 
და მომ დევ ნო კვარ ტ ლის რე ა ლუ რი მშპის პროგ ნოზს. პროგ ნო
ზის გა ნახ ლე ბა თვე ში ერ თ ხელ ხდე ბა. და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დი 
არის  კვარ ტა ლუ რი მშპ (ჩვენ „საქ ს ტა ტის“ მშპის წი ნას წარ მო ნა
ცე მებს ვი ყე ნებთ, რო დე საც კვარ ტა ლუ რი მშპის სა ბო ლოო მო
ნა ცე მი ხელ მი საწ ვ დო მი არ არის). ხო ლო ამ ხ ს ნე ლი ცვლა დე ბი 
(ამ ჟა მად 115) „საქ ს ტა ტის“ და ეროვ ნუ ლი ბან კის სტა ტის ტი კი დან 
მო პო ვე ბულ ყო ველ თ ვი ურ ცვლა დებს წარ მო ად გე ნენ.

ბო ლო პუბ ლი კა ცი ის შე დე გე ბი

ISETის კვლე ვით მა ინ ს ტი ტუტ მა 2018 წლის მე ო რე და მე სა მე 
კვარ ტალ ში სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლუ რი მშპის ზრდის პროგ ნო ზი 
გა ნა ახ ლა.

საქ ს ტატ მა 2018 წლის პირ ვე ლი კვარ ტ ლის მშპის ზრდის ან
გა რი ში გა მო აქ ვეყ ნა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, პირ ველ კვარ ტალ
ში მშპის ზრდამ 5.2% შე ად გი ნა, რაც ბო ლო პროგ ნოზ ზე 1.1 პრო
ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტით მე ტია.

რაც შე ე ხე ბა 2018 წლის მე ო რე კვარ ტ ლის მშპის რე ა ლუ რი 
ზრდის შე სა ხებ ISETის კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის პროგ ნოზს, ის უც
ვ ლე ლად 5.9%ზე რჩე ბა. წი ნას წა რი შე ფა სე ბით, მე სა მე კვარ ტ
ლის ზრდის პროგ ნო ზი 7.2%ია.

აპ რი ლის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ვვა რა უ დობთ, რომ 
2018 წლის წლი უ რი ზრდა 6.2% იქ ნე ბა, ყვე ლა ზე უა რე სი ანუ 
„ზრდის არ ქო ნის“ სცე ნა რის შემ თ ხ ვე ვა ში და 6.5% ყვე ლა ზე უკე
თე სი ანუ „სა შუ ა ლო გრძლე ვა დი ა ნი ზრდის“ სცე ნა რის შემ თ ხ
ვე ვა ში. ჩვე ნი „შუ ა ლე დუ რი“ სცე ნა რი (რო მე ლიც ბო ლო ოთ ხი 
კვარ ტ ლის სა შუ ა ლო ზრდის მო ნა ცემს ეფუძ ნე ბა) 2018 წელს რე ა
ლუ რი მშპის 6.3%იან ზრდას პროგ ნო ზი რებს.

 ხაჭაპურისინდექსი-ორკვირაშიერთხელ

ISETის კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის ხა ჭა პუ რის ინ დექ სი, რომ ლის 
შთა გო ნე ბის წყა როც ჟურ ნალ Economistის ბიგ მა კის ინ დექ სია, 
ქვე ყა ნა ში ინ ფ ლა ცი ის მარ ტი ვი და გამ ჭირ ვა ლე ინ დი კა ტო რია. 
ინ ფ ლა ცი ის სხვა ინ დექ სე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ ლე ბიც სა
მომ ხ მა რებ ლო პრო დუქ ცი ის კომ პ ლექ სურ კა ლა თას ეფუძ ნე ბა, 
ISETის ხა ჭა პუ რის ინ დექ სი იმ კა ლა თას იყე ნებს ინ ფ ლა ცი ის 
და სა ან გა რი შებ ლად, რო მე ლიც მხო ლოდ იმე რუ ლი ხა ჭა პუ რის 
გა მო საც ხო ბად სა ჭი რო ინ გ რე დი ენ ტებს შე ი ცავს. ესაა: ფქვი ლი, 

ყვე ლი, სა ფუ ა რი, რძე, კვერ ც ხი და კა რა ქი. ინ დექ სი მო ი ცავს გა
ზის და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ხარ ჯებ საც. 

ბო ლო პუბ ლი კა ცი ის შე დე გე ბი

ბო ლო პუბ ლი კა ცი ის თა ნახ მად, 2018 წლის ივ ნის ში ერ თი 
სტან დარ ტუ ლი იმე რუ ლი ხა ჭა პუ რის გა მოც ხო ბის სა შუ ა ლო ღი
რე ბუ ლე ბამ 3.15 ლა რი შე ად გი ნა, რაც წი ნა თვეს თან შე და რე ბით 
0.7%ით ნაკ ლე ბია, ხო ლო წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე
და რე ბით 2%ით მე ტია.

წი ნა თვეს თან შე და რე ბით ხა ჭა პუ რის ინ დექ სის კლე ბა ძი რი
თა დად ყვე ლის (0.6%ია ნი კლე ბა) და ფქვი ლის (1.1%ია ნი კლე
ბა) ფა სე ბის კლე ბამ გა ნა პი რო ბა. ხა ჭა პუ რის ინ დექ სი სა ქარ თ
ვე ლოს ყვე ლა ქა ლაქ ში შემ ცირ და. თე ლავ ში, სა დაც ხა ჭა პუ რის 
ღი რე ბუ ლე ბამ 3.27 ლა რი შე ად გი ნა, ინ დექ სის ყვე ლა ზე დი დი 
კლე ბა (1.4%) და ფიქ სირ და. თბი ლის სა (3.29 ლა რი) და ბა თუმ ში 
(3.27), შე სა ბა მი სად, 04%ია ნი და 0.2%ია ნი კლე ბა და ფიქ სირ
და. ყვე ლა ზე და ბა ლი ფა სი, 2.87 ლა რი ქუ თა ის ში და ფიქ სირ და 
(0.8%ია ნი კლე ბა). ფას თა სხვა ო ბამ ყვე ლა ზე ძვირ (თბი ლი სი) 
და იაფ (ქუ თა ი სი) ქა ლა ქებს შო რის 0.42 ლა რი შე ად გი ნა. 

გა საკ ვი რი არ არის, რომ ივ ნის ში თბი ლი სი და თე ლა ვი სა
ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა ზე ძვი რი ქა ლა ქე ბი იყო. სა ქარ თ ვე ლოს ტუ
რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 
2018 წლის ივ ნის ში სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტე ბის მოგ ზა უ რო ბა 
14.2%ით გა ი ზარ და წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე
ბით. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ივ ნის ში ტუ რის ტე ბი ძი რი თა დად 
თბი ლის სა და კა ხეთს უფ რო სტუმ რობ დ ნენ, ვიდ რე ზღვის სა ნა
პი როს. თუმ ცა, რო გორც მო სა ლოდ ნე ლია, ივ ლის ში უფ რო მე
ტი ადა მი ა ნი ეს ტუმ რე ბა საზ ღ ვაო ქა ლა ქებს ამინ დის პროგ ნო
ზის გათ ვა ლის წი ნე ბით (19° 39°).  შე დე გად, ბა თუმ ში გა იზ რ დე ბა 
მოთ ხოვ ნა რძე ზე და რძის პრო დუქ ტებ ზე, რაც ხა ჭა პუ რის ფასს 
გაზ რ დის. 

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მი მო ხილ ვა  კვარ ტა ლუ რი

სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მი მო ხილ ვა 
კვარ ტა ლუ რი გა მო ცე მაა. პუბ ლი კა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი
ნა რე ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის ყოვ ლის მომ ც ველ მი მო ხილ ვას 
და ანა ლიზს გვთა ვა ზობს, რო მე ლიც „საქ ს ტა ტის“, ეროვ ნუ ლი 
ბან კის, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს და სხვა ოფი ცი ა ლუ რი წყა რო ე
ბის ყო ველ თ ვი ურ სტა ტის ტი კას ეფუძ ნე ბა.

ბო ლო პუბ ლი კა ცი ის შე დე გე ბი

მშპის ზრდის შე სა ხებ „საქ ს ტა ტის“ წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბის 
თა ნახ მად, სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა ზო მი ე რად მა ღა ლი ტემ
პით ზრდას გა ნაგ რ ძობს. 2018 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში ეკო
ნო მი კურ მა ზრდამ 5.2% შე ად გი ნა. მშპის ზრდა ძი რი თა დად გა
ნა პი რო ბა სა გა რეო ვი თა რე ბამ, გა უმ ჯო ბე სე ბულ მა ბიზ ნე სის გან
წ ყო ბამ, გა ცე მუ ლი კრე დი ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდამ და ფის კა
ლურ მა სტი მუ ლი რე ბამ. „საქ ს ტა ტის“ პირ ვე ლი კვარ ტ ლის ზრდის 
მო ნა ცე მი აღე მა ტე ბა ეროვ ნუ ლი ბან კის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე
ბელს, რო მე ლიც 2018 წელს 4.8%იან ზრდას პროგ ნო ზი რებს. 
ამა ვე დროს, „საქ ს ტა ტის“ მაჩ ვე ნე ბე ლი უფ რო და ბა ლია ISETის 
კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის პროგ ნოზ ზე, რომ ლის თა ნახ მა დაც, მშპს 
ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2018 წელს 5.7%ს შე ად გენს. 

2018 წლის და საწ ყის ში, უფ რო ფარ თო რე გი ო ნის მას შ ტა ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა და ფიქ სირ და, რაც ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბას უწ ყობს ხელს. ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, 2018 
წლის პირ ველ სამ თვე ში ეკო ნო მი კურ მა ზრდამ სომ ხეთ ში  10.6% 
შე ად გი ნა წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით, ხო ლო 
რუ სე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის ეკო ნო მი კა სა შუ ა ლოდ 1.3%ით და 
2.3%ით გა ი ზარ და, შე სა ბა მი სად.  თურ ქეთ მა 2018 წლის პირ ველ 
კვარ ტალ ში წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით 7.4%

იან ზრდას მი აღ წია. მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში გან ვი თა რე ბუ ლი ეს 
მოვ ლე ნე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბას ახ დენს 
ვაჭ რო ბის, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის და ტუ რის ტუ ლი არ ხე ბის მეშ
ვე ო ბით. 

უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის ლა ბო რა ტო რია (REMLAB) 
ყო ველ კ ვარ ტა ლუ რი მიმოხილვა

უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის ლა ბო რა ტო რია სა ქარ თ ვე ლო ში 
უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარს შე ის წავ ლის. გა ყიდ ვე ბის, მი წო დე ბის 
და ფა სე ბის დი ნა მი კის გარ და, REMLABის მთა ვა რი პრო დუქ ტი 
უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბის ინ დექ სია. ეს ინ დექ სი უძ რა ვი ქო ნე ბის 
რე ა ლურ ღი რე ბუ ლე ბას ასა ხავს. რო დე საც უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა
სებს ვა ა ნა ლი ზებთ, პირ ვე ლი, რა საც ვა ფა სებთ, არის სა შუ ა ლო 
ფა სი ერთ კვად რა ტულ მეტ რ ზე. თუმ ცა, სა შუ ა ლო ფა სი შე იძ ლე ბა 
გა ი ზარ დოს იმ შემ თ ხ ვე ვა ში, თუ უკე თე სი ხა რის ხის ქო ნე ბის გა
ყიდ ვე ბი (მე ტი ბი ნა ცენ ტ რა ლურ უბ ნებ ში ან უკე თე სი რე მონ ტით) 
გა იზ რ დე ბა, რაც არ ნიშ ნავს იმას, რომ ზო გა დად ფა სე ბი უძ რავ 
ქო ნე ბა ზე გა ი ზარ და. უძ რა ვი ქო ნე ბის ინ დექ სი იმის თ ვი საა სა ჭი
რო, რომ ფა სე ბის რე ა ლუ რი ცვლი ლე ბა დად გინ დეს. ინ დექ სი 
გა მო რიც ხავს „ხა რის ხის ეფექტს“ და მი სი მეშ ვე ო ბით, უძ რა ვი ქო
ნე ბის ფა სის რე ა ლურ დი ნა მი კა ზე ხდე ბა დაკ ვირ ვე ბა. 

ბო ლო პუბ ლი კა ცი ის შე დე გე ბი

2018 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში სა ქარ თ ვე ლოს უძ რა ვი ქო
ნე ბის ბა ზა რი 0.1% გა ი ზარ და 2017 წლის მე ოთ ხე კვარ ტალ თან 
შე და რე ბით. წლი უ რი ზრდა უფ რო შთამ ბეჭ და ვი იყო და ზრდის 
ტემ პ მა 27.2% შე ად გი ნა, 2017 წლის პირ ველ კვარ ტალ თან შე და
რე ბით.  

სა ქარ თ ვე ლოს უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე 2018 წლის პირ ვე
ლი კვარ ტ ლის მთლი ან გა ყიდ ვებ ში 41.6%ია ნი წი ლით თბი ლი სი 
ლი დე რობს. შემ დეგ მო დის კა ხე თი 11.1%ით და აჭა რა 9.9%ით. 
გა ყიდ ვე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი წლი უ რი ზრდა, წი ნა წლის შე სა ბა
მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით, რა ჭალეჩ ხუმ ში და ქვე მო სვა ნეთ ში 
(105%), გუ რი ა სა (66.9%) და კა ხეთ ში (31.7%) და ფიქ სირ და.   

2018 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში, გა სა ყი დი ფა სის ინ დექ სი 
და გა ქი რა ვე ბის ფა სის ინ დექ სი საც ხოვ რე ბელ სა კუთ რე ბა ზე, 
შე სა ბა მი სად, 5.1%ით და 1.4%ით გა ი ზარ და. სა შუ ა ლო გა სა ყი
დი ფა სი ერთ კვად რა ტულ მეტ რ ზე 860 აშშ დო ლა რი დან 906 აშშ 
დო ლა რამ დე მერ ყე ობ და (სა შუ ა ლო თვი უ რი), ხო ლო სა შუ ა ლო 
გა სა ქი რა ვე ბე ლი ფა სი ერთ კვად რა ტულ მეტ რ ზე 6.7 აშშ დო ლა
რი დან 7.7 აშშ დო ლა რამ დე მერ ყე ობ და (სა შუ ა ლო თვი უ რი). აღ
ნიშ ნულ კვარ ტალ ში სა შუ ა ლო გა სა ყი დი ფა სი  883 აშშ დო ლა რია 
ხო ლო სა შუ ა ლო გა სა ქი რა ვე ბე ლი ფა სი კი  7.34 აშშ დო ლა რი.
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მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტი
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტის მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის სა მეც ნი ე როკვლე
ვი თი ინ ს ტი ტუ ტი (თსუ მე ფი) შე იქ მ ნა 1980 წელს მა ღა ლი ენერ გი
ე ბის ბირ თ ვუ ლი ფი ზი კის პრობ ლე მუ რი ლა ბო რა ტო რი ის ბა ზა ზე. 
ინ ს ტი ტუ ტის და არ სე ბის იდეა აკა დე მი კო სებს ნო დარ ამაღ ლო
ბელს, ალ ბერტ თავ ხე ლი ძეს, თე ი მუ რაზ კო პა ლე იშ ვილ სა და რე
ვაზ სა ლუქ ვა ძეს ეკუთ ვ ნო დათ. და არ სე ბის დღი დან ინ ს ტი ტუტს 
ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ და ნო დარ ამაღ ლო ბე ლი, 1996 წლი დან ალ
ბერტ თავ ხე ლი ძე, ხო ლო 2004 წლი დან დღემ დე ხელ მ ძ ღ ვა ნე
ლობს პრო ფე სო რი მი ხე ილ ნი ო რა ძე.

ინ ს ტი ტუ ტის სა მეც ნი ე რო თე მა ტი კა ძი რი თა დად სრულ დე ბა 
სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში ისეთ სა მეც ნი ე
რო ცენ ტ რებ თან მჭიდ რო კავ შირ ში, რო გო რიც არის: ბირ თ ვუ ლი 
კვლე ვე ბის ევ რო პუ ლი ცენ ტ რი (CERN, ჟე ნე ვა, შვე ი ცა რია); იუ ლი
ხის კვლე ვე ბის ცენ ტ რი (იუ ლი ხი, გერ მა ნია); ბირ თ ვუ ლი კვლე ვე
ბის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ტი (დუბ ნა, რუ სე თი). 

თსუ მე ფის სა მეც ნი ე რო თე მა ტი კი დან შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ 
სა მი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა. ინ ს ტი ტუ ტის ფი ზი კო სე ბი მო ნა
წი ლე ო ბენ CERNის დიდ ად რო ნულ კო ლა ი დერ ზე მიმ დი ნა რე 
ATLAS ექ ს პე რი მენ ტ ში. ინ ს ტი ტუ ტის ფი ზი კოს თა ჯგუ ფი ATLAS ექ
ს პე რი მენ ტ ში მო ნა წი ლე ობს კო ლა ბო რა ცი ის და არ სე ბის პირ ვე
ლი ვე წლე ბი დან (1994 წლი დან). მათ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი 
შე ი ტა ნეს ATLAS და ნად გა რის Tailკა ლო რი მეტ რის შექ მ ნა ში და 
ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა სა და ანა ლიზ ში. თსუ 
მე ფის ფი ზი კო სე ბი CERNთან თა ნამ შ რომ ლო ბით 2017 წლი დან 
1519 წლის ასა კის ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის ატა რე ბენ მას ტერ კ ლა
სებს ნა წი ლა კე ბის ფი ზი კა ში. 

ინ ს ტი ტუტს გა აჩ ნია ოცდახუთწლი ა ნი თა ნამ შ რომ ლო ბის გა
მოც დი ლე ბა იუ ლი ხის კვლე ვი თი ცენ ტ რის ბირ თ ვუ ლი ფი ზი კის 
ინ ს ტი ტუტ თან. 2004 წლი დან თსუ მე ფისა და იუ ლი ხის კვლე ვი თი 
ცენ ტ რის ინი ცი ა ტი ვით, ყო ველ 2 წე ლი წად ში სტუ დენ ტ თა აქ ტი უ
რი მო ნა წი ლე ო ბით ტარ დე ბა კონ ფე რენ ცია ფუნ და მენ ტურ მეც
ნი ე რე ბებ ში ქარ თულგერ მა ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ხი დის სა ხელ წო
დე ბით. ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ
ში ქარ თ ვე ლი სტუ დენ ტე ბის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლია 9 სა მა გის ტ რო 
და 5 სა დოქ ტო რო ნაშ რო მი. იუ ლი ხის ბირ თ ვუ ლი ფი ზი კის ინ ს ტი
ტუ ტის, თსუს და რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის 
ხელ შეწ ყო ბით შე იქ მ ნა ე.წ. Smart|EDMLab ახალ გაზ რ და მეც ნი ე
რე ბის თ ვის. JEDI სა ერ თა შო რი სო კო ლა ბო რა ცია იუ ლი ხის COSY 
ამაჩ ქა რებ ლის ბა ზა ზე შე უდ გა აკ რ ძა ლუ ლი მოვ ლე ნის, და მუხ
ტუ ლი ნა წი ლა კე ბის ელექ ტ რუ ლი დი პო ლუ რი მო მენ ტის ძი ე ბას. 
თსუ მე ფი არის კო ლა ბო რა ცი ის წევ რი მი სი და არ სე ბი დან და 
პა სუ ხის მ გე ბე ლია ექ ს პე რი მენ ტი სათ ვის კრი ტი კუ ლი ხელ საწ ყოს, 
პო ლა რი მეტ რის პრო ექ ტი რე ბა სა და შექ მ ნა ზე. 

KM3NeT სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბა, რო მე ლიც 15 
მო ნა წი ლე ქვე ყა ნას აერ თი ა ნებს, ხმელ თა შუა ზღვა ში ნე იტ რი
ნუ ლი დე ტექ ტო რე ბის სა შუ ა ლე ბით ატა რებს კვლე ვებს ნე იტ რი
ნულ ფი ზი კა სა და ას ტ რო ფი ზი კა ში, ასე ვე ზღვის შემ ს წავ ლელ 
მეც ნი ე რე ბებ ში. ამ თა ნამ შ რომ ლო ბას თსუ მე ფი შე უ ერ თ და 2017 

JEDI კოლაბორაცია

KM3NeT ექსპერიმენტი

ATLAS ექსპერიმენტი

ელეფ თერ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ფი ზი კის ინ ს ტი
ტუ ტი 1950 წლის დე კემ ბერ ში და არ ს და. ინ ს ტი ტუ ტის და არ სე ბის 
იდეა აკა დე მი კოს ელეფ თერ ან დ რო ნი კაშ ვილს ეკუთ ვ ნო და. 
1999 წელს ინ ს ტი ტუტს მი სი სა ხე ლი მი ე ნი ჭა. 

სხვა დას ხ ვა დროს ფი ზი კის ინ ს ტი ტუტს ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ დ
ნენ აკა დე მი კო სე ბი: ელეფ თერ ან დ რო ნი კაშ ვი ლი, გი ორ გი ხა
რა ძე.

2006 წლი დან დღემ დე ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რია ფი ზი კამა
თე მა ტი კის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი გე ლა გე ლაშ ვი ლი.

ფი ზი კის ინ ს ტი ტუტ ში სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი ხუ თი მი მარ თუ
ლე ბით მიმ დი ნა რე ობს: ელე მენ ტა რუ ლი ნა წი ლა კე ბის ფი ზი კა, 
კონ დენ სი რე ბუ ლი გა რე მოს ფი ზი კა, პლაზ მის ფი ზი კა, ბი ო ლო
გი უ რი სის ტე მე ბის ფი ზი კა და ბირ თ ვუ ლი ფი ზი კა. 

1992 წლი დან ფი ზი კის ინ ს ტი ტუტს მი ღე ბუ ლი აქვს 90ზე მე ტი 
სა ერ თა შო რი სო, 100ზე მე ტი ად გი ლობ რი ვი და 50ზე მე ტი ინ დი
ვი დუ ა ლუ რი გრან ტი. 

პირ ვე ლი სა ერ თა შო რიო კონ ფე რენ ცია ინ ს ტი ტუტ ში 1955 
წელს ჩა ტარ და, მას შემ დეგ ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტი სხვა დას ხ ვა სა

ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბებ ში იღებს მო ნა წი ლე ო ბას. ფი ზი კის 
ინ ს ტი ტუ ტი ყო ველ წ ლი უ რად სა შუ ა ლოდ 125მდე ნაშ რომს აქ
ვეყ ნებს. ინ ს ტი ტუ ტი წარ მა ტე ბით თა ნამ შ რომ ლობს წამ ყ ვან უნი
ვერ სი ტე ტებ სა და სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რებ თან (ბრა ზი ლია, ჩე ხე თი, 
ლატ ვია, ია პო ნია, უკ რა ი ნა).

ინ ს ტი ტუ ტის მეც ნი ე რე ბი ჩარ თუ ლი არი ან მა გა ლი თად, ისეთ 
სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტებ ში, რო გო რი ცაა: ბირ თ ვუ ლი გა მოკ ვ
ლე ვე ბის ევ რო პუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის (CERN  ცერ ნი, შვე ი ცა რია, ქ. 
ჟე ნე ვა) დიდ ად რო ნულ ამაჩ ქა რე ბელ ზე (LHC) მიმ დი ნა რე ATLAS 
ექ ს პე რი მენ ტი.

ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო გრან ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
ინ ს ტი ტუ ტის მეც ნი ე რე ბი მუ შა ო ბენ გა მო ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბის მი
მარ თუ ლე ბი თაც. მა გა ლი თად, ისეთ აქ ტუ ა ლურ თე მებ ზე, რო გო
რი ცაა: ავ ტოტ რან ს პორ ტის მავ ნე, ტოქ სი კუ რი გა მო ნა ბოლ ქ ვის 
შემ ცი რე ბა ნა ნო ტექ ნო ლო გი ის კომ ბი ნი რე ბუ ლი მე თო დე ბის გა
მო ყე ნე ბით, რა დი ა ცი უ ლად მდგრა დი კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი კე რა მი
კის და მუ შა ვე ბა ექ ს ტ რე მა ლურ პი რო ბებ ში მო მუ შა ვე ფრიქ ცი უ ლი 
კვან ძე ბი სათ ვის (საც დე ლი ნი მუ შის შექ მ ნა და გა მოც და) და სხვა.

ელეფ თერ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის
ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტიკვლევითი 

ცენტრები

მი ხე ილ ნო დი ას გე ო ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტი
მი ხე ილ ნო დი ას გე ო ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტი 1933 წელს და არ ს

და. ინ ს ტი ტუ ტის და არ სე ბას სა ფუძ ვ ლად და ე დო მე ო ცე სა უ კუ ნის 
და საწ ყის ში გაძ ლი ე რე ბუ ლი გე ო ფი ზი კუ რი მოვ ლე ნე ბის რა ო დე
ნობ რი ვი შე ფა სე ბის ტენ დენ ცია და კავ კა სი ის რე გი ონ ში პირ ვე
ლი ობ სერ ვა ტო რი ის და არ სე ბა. 

გე ო ფი ზი კის ინ ს ტი ტუტ ში მოღ ვა წე ობ დ ნენ ისე თი გა მო ჩე ნი
ლი მეც ნი ე რე ბი, რო გო რი ცაა: ნი კო ლოზ მუს ხე ლიშ ვი ლი, მი ხე
ილ ნო დია, ალექ სან დ რე ბუხ ნი კაშ ვი ლი, ამი რან ქარ ცი ვა ძე, ბე
ნო ბა ლა ვა ძე, მე რაბ ალექ სი ძე და სხვე ბი.

2007 წლი დან დღემ დე ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რია მეცნ. აკად. 
დოქ ტო რი ნუგ ზარ ღლონ ტი. 

 დღეს გე ო ფი ზი კის ინ ს ტი ტუტ ში რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით 
მუ შა ობს შემ დე გი სექ ტო რე ბი: გა მო ყე ნე ბი თი და ექ ს პე რი მენ ტა
ლუ რი გე ო ფი ზი კის სექ ტო რი; სე ის მო ლო გი ის, სე ის მუ რი სა შიშ
რო ე ბი სა და კა ტას ტ რო ფე ბის რის კის სექ ტო რი; დე და მი წის ფი ზი
კი სა და გე ო მაგ ნე ტიზ მის სექ ტო რი; ჰიდ რო გე ო ფი ზი კი სა და გე ო
თერ მი ის კვლე ვი თი ცენ ტ რი; გე ო ფი ზი კუ რი ვე ლე ბის დი ნა მი კი სა 
და გა მოთ ვ ლი თი გე ო ფი ზი კის სექ ტო რი; დუ შე თის გე ო ფი ზი კუ რი 
ობ სერ ვა ტო რია; კოს მო ფი ზი კუ რი ობ სერ ვა ტო რია; კოს მო სუ რი 
კვლე ვის ცენ ტ რი; ზღვი სა და ატ მო ს ფე როს გე ო ფი ზი კუ რი პრო
ცე სე ბის მა თე მა ტი კუ რი მო დე ლი რე ბის სექ ტო რი; ატ მოს ფე როს 
ფი ზი კის სექ ტო რი. გე ო ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტი აქ ტი უ რად არის ჩარ
თუ ლი სა ერ თა შო რი სო (NATO, ევ რო საბ ჭოს) და ად გი ლობ რივ 
საგ რან ტო პრო ექ ტებ ში. მი ღე ბუ ლი აქვს და წა მა ტე ბით და ას რუ
ლა 50 ზე მე ტი საგ რან ტო პრო ექ ტი. ამ ჟა მად წარ მა ტე ბით მიმ დი
ნა რე ობს შოთა რუს თა ვე ლის სა მეც ნი ე რო ფონ დის რამ დე ნი მე 
გრან ტი. მათ შო რის წარ მა ტე ბით სრულ დე ბა ახა ლი აპა რა ტუ რის 
შექ მ ნის პრო ექ ტი  ღვარ ცო ფე ბის/მეწ ყ რე ბის ად რე უ ლი შეტ ყო
ბი ნე ბის ტე ლე მეტ რუ ლი სის ტე მა (აშტს). წარ მა ტე ბით მიმ დი ნა რე
ობს ასე ვე ნა ტოს საგ რან ტო პრო ექ ტი: „სა ქარ თ ვე ლო ში ენ გუ რის 
ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რის უსაფ რ თ ხო ე ბა გე ო სა შიშ რო ე ბე ბის
გან“.

გე ო ფი ზი კის ინ ს ტი ტუტს მჭიდ რო სა მეც ნი ე რო კავ ში რი აქვს 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რებ თან (ბრა ზი ლია, საფ
რან გე თი, გერ მა ნია, იტა ლია, სა ბერ ძ ნე თი, აშშ, დი დი ბრი ტა ნე
თი, ია პო ნია, ბულ გა რე თი, უკ რა ი ნა).

მი ხე ილ ნო დი ას გე ო ფი ზი კის ინ ს ტი ტუტ მა და არ სე ბის დღი
დან დღემ დე გა მო აქ ვეყ ნა ინ ს ტი ტუ ტის 60მდე შრო მა თა კრე ბუ
ლი, 70ზე მე ტი მო ნოგ რა ფია, გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ე რე ბის ბიბ ლი
ოგ რა ფი ე ბი და სხვა.

წელს. თსუ მე ფის ჯგუ ფი მო ნა წი ლე ობს პრო ექ ტის პროგ რა მუ ლი 
უზ რუნ ველ ყო ფის გან ვი თა რე ბა ში, კომ პი უ ტე რულ სი მუ ლა ცი ებ ში, 
ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა სა და ანა ლიზ ში.

ინ ს ტი ტუ ტი ჩარ თუ ლია თსუ ფი ზი კის მი მარ თუ ლე ბის სა მა
გის ტ რო და სა დოქ ტო რო პროგ რა მებ ში. თსუ მე ფი სა მეც ნი ე რო 
პუბ ლი კა ცი ე ბი თა და ცი ტი რე ბის ინ დექ სით ერთერ თი წამ ყ ვა ნი 
სა მეც ნი ე რო ინ ს ტი ტუ ტია ქვე ყა ნა სა და რე გი ონ ში.

წ საველე სამუშაოებზე
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რო მელ მაც თა ვი სი პრი ზით (ოქ როს ნო მი ნა ცი ა ში), ლონ დონ ში 
გა მარ თულ შეხ ვედ რა ზე, და ა ჯილ დო ვა ინ ს ტი ტუ ტი სა მუ შა ო ე ბის 
მა ღალ ხა რის ხი ა ნად შეს რუ ლე ბი სათ ვის. ამას თან ინ ს ტი ტუტს მი
ე ნი ჭა ამ ორ გა ნი ზა ცი ის სა პა ტიო წევ რის სტა ტუ სი ხმის უფ ლე ბით 
გა დაწ ყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის დროს.

ასე ვე, ბიზ ნე სის მსოფ ლიო კონ ფე დე რა ცი ამ (აშშ, ჰი უს ტო ნი) 
და ა ჯილ დო ვა ინ ს ტი ტუ ტი და აირ ჩია თა ვის ელი ტა რულ წევ რად.

დღე ი სათ ვის მი ნე რა ლუ რი ნედ ლე უ ლის ინ ს ტი ტუტ ში ფუნ ქ
ცი ო ნი რებს 10 სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი გან ყო ფი ლე ბა, რო მე ლიც 
მუ შა ობს დი დი სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტის – „სა ქარ თ ვე ლოს მი ნე
რა ლუ რი ნედ ლე უ ლის, მათ შო რის ოქ როს, ფე რა დი ლი თო ნე
ბის, სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბის, სა ნა ხე ლაო ქვე ბის, მყა რი საწ ვა ვი 
წი ა ღი სე უ ლის და საწ ვა ვი გა ზის პო ტენ ცი ა ლის გე ო ლო გი უ რი, 
ტექ ნო ლო გი უ რი და ეკო ნო მი კუ რი შე ფა სე ბა – სა ბაზ რო ურ თი ერ
თო ბებ ში ჩარ თ ვის კო ნი უქ ტუ რუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის ანა ლი ზი თა და 
სა ინ ვეს ტი ციო წი ნა და დე ბე ბის ფორ მი რე ბით“, შეს რუ ლე ბა ზე. 

ინ ს ტი ტუ ტის სა გა მოც დო ცენტრს – „გე ო ა ნა ლი ტი კა“ მი ნი ჭე ბუ
ლი აქვს სა ერ თა შო რი სო სერ ტი ფი კა ტი. 

ინ ს ტი ტუ ტი სა მე ურ ნეოსა ხელ შეკ რუ ლე ბო საქ მი ა ნო ბით 
ხელს უწ ყობს სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას.

უნი ვერ სი ტეტ თან მი ერ თე ბის შემ დეგ, სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა
ცი ებ სა და სა წარ მო ებ თან და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბი თი სა მუ შა
ო ე ბის შეს რუ ლე ბის შე დე გად, მი ნე რა ლუ რი ნედ ლე უ ლის კავ კა
სი ის ინ ს ტი ტუტ ში შე მო სუ ლია და ახ ლო ე ბით 2,5 მი ლი ო ნი ლა რი. 

ასე ვე, ამ დრო ი სათ ვის, ინ ს ტი ტუტს მო გე ბუ ლი აქვს სა სა მარ
თ ლო ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს მი ერ გა მოც ხა დე ბუ ლი 
ცხრა ელექ ტ რო ნუ ლი ტენ დე რი.ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტი ო ნის სა ხე ლო ბის გე ოგ რა ფი ის ინ ს ტი ტუ ტი 

და არ ს და 1933 წელს თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის გე
ოგ რა ფი ის ფა კულ ტე ტის კა თედ რე ბის ბა ზა ზე. ინ ს ტი ტუ ტის და არ
სე ბის ინი ცი ა ტო რი იყო აკა დე მი კო სი ალექ სან დ რე ჯა ვა ხიშ ვი ლი, 
რო მე ლიც 29 წლის გან მავ ლო ბა ში ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ და ინ ს ტი
ტუტს. ინ ს ტი ტუტ ში სხვა დას ხ ვა დროს მოღ ვა წე ობ დ ნენ ცნო ბი ლი 
მეც ნი ე რე ბი: თე ო ფა ნე და ვი თა ია, და ვით წე რე თე ლი, ალექ სან
დ რე ას ლა ნი კაშ ვი ლი, ლე ვან მა რუ აშ ვი ლი, ვახ ტანგ ჯა ოშ ვი ლი, 
ზუ რაბ ტა ტა ში ძე, არ ჩილ კიკ ნა ძე და სხვ.

 2007 წლი დან დღემ დე გე ოგ რა ფი ის ინ ს ტი ტუ ტის ხელ მ ძ ღ ვა
ნე ლია გე ოგ რა ფი ის აკა დე მი უ რი დოქ ტო რი ნა ნა ბო ლაშ ვი ლი.

 ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტი ო ნის სა ხე ლო ბის გე ოგ რა ფი ის ინ ს ტი ტუ ტის 
კვლე ვის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბია: სა ქარ თ ვე ლოს ბუ ნებ რი
ვი რე სურ სე ბის შე ფა სე ბა, ბუ ნე ბის სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის, ტუ რის
ტულრეკ რე ა ცი უ ლი პო ტენ ცი ა ლის ათ ვი სე ბის პრობ ლე მე ბი სა 
და პერ ს პექ ტი ვე ბის, სა ქარ თ ვე ლოს თა ნა მედ რო ვე და ის ტო
რი უ ლი კლი მა ტის ცვლი ლე ბის დი ნა მი კის, წყლის რე სურ სე ბის, 
შა ვი ზღვის სა ნა პი რო ზო ლის მორ ფო და ლი თო დი ნა მი კუ რი 
პრო ცე სე ბის, თოვლმყინ ვა რე ბის, კარ ს ტუ ლი მღვი მე ე ბის, პა
ლე ოგ ლა ცი ო ლო გი უ რი და პა ლე ო გე ო მორ ფო ლო გი უ რი კვლე
ვე ბი; ლან დ შაფ ტე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ი სა და დი ნა მი კის, ლან დ
შაფ ტურეკო ლო გი უ რი ანა ლი ზი, სა ქარ თ ვე ლოს გე ოგ რა ფი უ ლი 
ობი ექ ტე ბის სა ხელ წო დე ბა თა დად გე ნა, გე ოგ რა ფი უ ლი რუ კე ბი
სა და ატ ლა სე ბის შედ გე ნა და სხვ.

ინ ს ტი ტუ ტის მეშ ვე ო ბით გა მო ი ცა მრა ვა ლი მეც ნი ე რუ ლი ნაშ
რო მი და მო ნოგ რა ფია, რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, ასე ვე უც ხო
ეთ ში. მომ ზად და სა ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ე ბი სა შუ ა ლო და უმაღ ლე სი 
სკო ლე ბი სათ ვის. ინ ს ტი ტუ ტი და არ სე ბის თა ნა ვე გა მოს ცემს თე
მა ტურ რუ კებ სა და ატ ლა სებს, მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია: სა ქარ
თ ვე ლოს სსრ ატ ლა სი (ქარ თულ და რუ სულ ენებ ზე), სა ქარ თ ვე
ლოს სსრ კუ რორ ტე ბი სა და სა კუ რორ ტო რე სურ სე ბის ატ ლა სი 
(ქარ თულ, ინ გ ლი სურ და რუ სულ ენებ ზე), სა ქარ თ ვე ლოს სას
წავ ლოგე ოგ რა ფი უ ლი ატ ლა სი, ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტი ო ნის ატ ლა

სი, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ატ ლა სი და სხვ. ინ ს ტი ტუ ტის თა
ნამ შ რომ ლე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ კუ ბის ატ ლა სის, მსოფ ლი ოს 
თოვლმყინ ვა რუ ლი რე სურ სე ბი სა და მთვა რის პო ლა რი მეტ რუ
ლი ატ ლა სის შედ გე ნა ში. 

ინ ს ტი ტუტ ში ტარ დე ბა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ე ბი, ეწ
ყო ბა გა მო ფე ნე ბი. ბო ლო წლებ ში შეს რულ და არა ერ თი სა ერ თა
შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი საგ რან ტო პრო ექ ტი, მათ შო რის აღ
სა ნიშ ნა ვია, შო თა რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის 
მი ერ წარ მა ტე ბულ პრო ექ ტად აღი ა რე ბუ ლი: „სა ქარ თ ვე ლოს ტე
რი ტო რი ა ზე კარ ს ტუ ლი ფე ნო მე ნე ბის ფორ მი რე ბის (გე ნე ზი სის) 
პი რო ბე ბის დად გე ნა და გა მოვ ლე ნი ლი მღვი მუ რი სის ტე მე ბის 
ტუ რის ტუ ლი მიზ ნე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბი“ (2014
2017); სლო ვა კე თის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის თა ნამ შ რომ
ლო ბის სა ა გენ ტოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი: „ჭი ა თუ რის 
და ბინ ძუ რე ბუ ლი სას მე ლი წყლის მო ნი ტო რინ გი“ და „სას მე ლი 
წყლე ბის და ბინ ძუ რე ბი სა გან დაც ვის ღო ნის ძი ე ბე ბი“; იუს ტუს ლი
ბი გის უნი ვერ სი ტეტ თან პარ ტ ნი ო რო ბით მიმ დი ნა რე პრო ექ ტი: 
“შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა პარ ტ ნი ო რო ბის სა ფუძ ველ ზე 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით”, დამ ფი ნან სე ბე
ლი: გერ მა ნი ის გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის ფე დე რა ლუ რი 
სა მი ნის ტ რო. 

2018 წე ლი ინ ს ტი ტუ ტის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ ლ დათ  სხვა 
სი ახ ლე ებ თან ერ თად, ეს წე ლი ორი ატ ლა სის გა მო ცე მით აღი
ნიშ ნა. ფრან კ ფურ ტის სა ერ თა შო რი სო წიგ ნის ბაზ რო ბა ზე გა მო
ი ფი ნე ბა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი
ფო უნი ვერ სი ტე ტის 100 წლის იუ ბი ლე სად მი მიძ ღ ვ ნი ლი პირ ვე
ლი ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი „სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ატ ლა სი“, გა
მომ ცემ ლო ბა SteinerVerlagი და „სა ქარ თ ვე ლოს გე ოგ რა ფი უ ლი 
ატ ლა სი“, გა მომ ცემ ლო ბა პა ლიტ რა L. მომ ზად და გა მო სა ცე მად 
მო ნოგ რა ფია „სა ქარ თ ვე ლოს ფი ზი კუ რი გე ოგ რა ფია“ (ინ გ ლი
სურ ენა ზე), გა მომ ცემ ლო ბა Springerი.

http://geography.tsu.ge/

ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტი ო ნის 
სახელობის გე ოგ რა ფი ის 

ინ ს ტი ტუ ტი

ალექ სან დ რე ჯა ნე ლი ძის სა ხე ლო ბის
გე ო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი

1925 წ. 25 დე კემ ბერს თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი
ტე ტის გე ო ლო გი ი სა და პა ლე ონ ტო ლო გი ის კა თედ რის ბა ზა ზე 
პრო ფე სორ ალექ სან დ რე ჯა ნე ლი ძის ინი ცი ა ტი ვით და არ ს და 
გე ო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი  ამ პრო ფი ლის ერთერ თი პირ ვე ლი სა
მეც ნი ე როკვლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბა ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში. 

ინ ს ტი ტუტ ში მა ლე ვე ჩა მო ყა ლიბ და თვით მ ყო ფა დი ქარ თუ
ლი გე ო ლო გი უ რი სკო ლა, რომ ლის შემ ქ მ ნე ლე ბად ით ვ ლე ბი ან 
ალექ სან დ რე ჯა ნე ლი ძე, ალექ სან დ რე თვალ ჭ რე ლი ძე და კა
ლის ტ რა ტე გა ბუ ნია. 

50იან წლებ ში ინ ს ტი ტუ ტის მეც ნი ერ თა გა მოკ ვ ლე ვე ბი გა
მოქ ვეყ ნ და ფუნ და მენ ტუ რი მო ნოგ რა ფი ე ბის სა ხით გე ო ლო გი ის 
სხვა დას ხ ვა სპე ცი ა ლო ბა ში, რა მაც შექ მ ნა მყა რი სა ფუძ ვე ლი სა
ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ის გე ო ლო გი უ რი აგე ბუ ლე ბის დე ტა ლუ
რი შეს წავ ლი სათ ვის. 

2009 წლი დან დღემ დე ალექ სან დ რე ჯა ნე ლი ძის სა ხე ლო ბის 
გე ო ლო გი ის ინ ს ტი ტუტს გე ოლოგიამი ნერალოგიის მეც ნი ე რე ბა
თა დოქ ტო რი თა მარ წუ წუ ნა ვა ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობს.

ამ ჟა მად, გე ო ლო გი ის ინ ს ტი ტუტ ში კვლე ვე ბი მიმ დი ნა რე ობს 
გე ო ლო გი უ რი მეც ნი ე რე ბის თით ქ მის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით. 
ინ ს ტი ტუტ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ხუ თი სა მეც ნი ე რო გან ყო ფი ლე ბა, 
რომ ლებ შიც მიმ დი ნა რე ობს შემ დე გი სა მეც ნი ე რო პრობ ლე მე ბის 
და მუ შა ვე ბა: სა ქარ თ ვე ლოს მე ზო ზო უ რი და კა ი ნო ზო უ რი ნა ლე
ქე ბის სტრა ტიგ რა ფია, სა ქარ თ ვე ლო სა და მო მიჯ ნა ვე რე გი ო ნე
ბის გე ო ლო გი უ რი და გე ო დი ნა მი კუ რი ევო ლუ ცია, ტექ ტო ნი კუ რი 
სტრუქ ტუ რე ბის და მა თი წარ მო შო ბის მე ქა ნიზ მის კვლე ვა, დე და
მი წის ქერ ქის უახ ლე სი მოძ რა ო ბე ბის ხა სი ა თი სა და სიჩ ქა რის 
დად გე ნა, მაგ მა ტიზ მი სა და მე ტა მორ ფიზ მის კვლე ვა, სა სარ გებ
ლო წი ა ღი სე უ ლის გე ო ლო გი უ რი შეს წავ ლა და სა ქარ თ ვე ლოს 
შა ვი ზღვის აკ ვა ტო რი ის გე ო ე კო ლო გი უ რი, გე ო ქი მი უ რი და ჰიდ
რო ქი მი უ რი კვლე ვა. 

გე ო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის აქ ტი ურ სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბა ზე 
მეტ ყ ვე ლებს ბო ლო 3 წლის მო ნა ცე მე ბი: 

• შეს რულ და შო თა რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო 
ფონ დის 7 და სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო ფონ დე ბის 4 საგ რან
ტო პრო ექ ტი;

• გან ხორ ცი ელ და 31 სა მეც ნი ე რო კვლე ვა;

• სა ერ თა შო რი სო რე ფე რი რე ბად ჟურ ნა ლებ ში გა მოქ ვეყ ნ და 73 
სტა ტია, 2 სა ერ თა შო რი სო რუ კა, 5 მო ნოგ რა ფია, 1 ლექ სი კო ნი;

• თა ნამ შ რომ ლებ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს 92 სა ერ თა შო რი
სო კონ ფე რენ ცი ა ში.

უკა ნას კ ნელ წლებ ში გე ო ლო გი ის ინ ს ტი ტუტ ში ჩა მო  ყა ლიბ და 
უახ ლე სი აპა რა ტუ რით აღ ჭურ ვი ლი გე ო ლო გი უ რი კვლე ვის კომ
პ ლექ სუ რი ლა ბო რა ტო რია, სა დაც კვლე ვა მიმ დი ნა რე ობს თა ნა
მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად. 

გარ და სა მეც ნი ეროკვლე ვი თი საქ მი ა ნო ბი სა, ინ ს ტი ტუ ტის 
თა ნამ შ რომ ლე ბი მუდ მი ვად მო ნა წი ლე ო ბენ ისეთ მას შ ტა ბურ 
სა ხელ მ წი ფო პრო ექ ტებ ში, რო გო რი ცაა: ტრან ს კავ კა სი უ რი რკი
ნიგ ზის, ბა ქოთბი ლი სიჯე ი ჰა ნის ნავ თობ სა დე ნი სა და შახდე
ნი სის გაზ სა დე ნის ტრა სე ბის და ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბის 
გე ო ლო გი უ რი და სე ის მო ტექ ტო ნი კუ რი პი რო ბე ბის დად გე ნა, 
მსხვი ლი სამ შე ნებ ლო ობი ექ ტე ბის გე ო ე კო ლო გი უ რი პი რო ბე ბის 
გან საზ ღ ვ რა და სხვა. ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ შედ გე ნი ლია (1: 200 000) 
და (1: 500 000) სა ერ თა შო რი სო რუ კე ბის ციფ რუ ლი ვერ სი ე ბი და 
აგ რეთ ვე, სხვად ს ხ ვა მას შ ტა ბის ციფ რუ ლი რუ კე ბი სა ქარ თ ვე ლოს 
ტე რი ტო რი ის სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის სა ბა დო ე ბის თ ვის. ინ ს
ტი ტუ ტი გა მო ყე ნე ბი თი ხა სი ა თის სა მუ შა ო ებ საც აწარ მო ებს. 

ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რომ ლე ბი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ო ბენ სა
ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო ღო ნის ძი ე ბებ ში; აქვთ პრო ფე სი უ ლი 
კავ ში რე ბი მსოფ ლი ოს არა ერთ უნი ვე რსი ტეტ თან და სა მეც ნი ე
რო ცენ ტ რ თან; მათ მი ერ მო პო ვე ბუ ლია მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი
სო და ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო გრან ტი; მი ღე ბუ ლი აქვთ სა ხელ
მ წი ფო და სა ხე ლო ბი თი პრე მი ე ბი და ჯილ დო ე ბი; ეწე ვი ან პე და
გო გი ურ მოღ ვა წე ო ბას. 

ალექ სან დ რე ჯა ნე ლი ძის სა ხე ლო ბის გე ო ლო გი ის ინ ს ტი
ტუტს მა ღა ლი მეც ნი ე რუ ლი პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნია. მეც ნი ერთა
ნამ შ რო მელ თა შო რის სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა ეროვნუ ლი 
აკა დე მი ის 5 წევ რია. ინ ს ტი ტუტ ში ტრა დი ცი უ ლად იზ რ დე ბა ახალ
გაზ რ და კად რე ბი.

ინ ს ტი ტუტს გა აჩ ნია უძ ვე ლე სი და მდი და რი სა მეც ნი ე რო ბიბ
ლი ო თე კა. 1932 წლი დან გა მოს ცემს პე რი ო დულ ნა ბეჭდ პრო
დუქ ცი ას. ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რო მელ თა მი ერ შექ მ ნი ლია უნი კა
ლუ რი პა ლე ონ ტო ლო გი უ რი მო ნოგ რა ფი უ ლი მუ ზე უ მი.

კავ კა სი ის ალექ სან დ რე თვალ ჭ რე ლი ძის
მი ნე რა ლუ რი ნედ ლე უ ლის ინ ს ტი ტუ ტი

ალექ სან დ რე თვალ ჭ რე ლი ძის სა ხე ლო ბის მი ნე რა ლუ რი 
ნედ ლე უ ლის კავ კა სი ის ინ ს ტი ტუ ტი, და ფუძ ნ და 1929 წელს აკა
დე მი კოს ალექ სან დ რე თვალ ჭ რე ლი ძის მი ერ სა სარ გებ ლო წი
ა ღი სე უ ლის სა ბა დო თა აღ მო სა ჩე ნად, შე სას წავ ლად და ასათ
ვი სებ ლად. ამ ჟა მად ინ ს ტი ტუ ტი წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლო ში 
ერ თა დერთ სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბას გა მო ყე ნე ბი თი გე ო
ლო გი ის დარ გ ში, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია ქვეყ ნი სათ ვის 
აუ ცი ლე ბე ლი მი ნე რა ლუ რი რე სურ სე ბის შეს წავ ლა სა და მა თი 
გა და მუ შა ვე ბის ტექ ნო ლო გი ურ პრობ ლე მა ტი კა ზე, გე ო ლო გი უ რი 
გა რე მოს, მათ შო რის ლან დ შაფ ტე ბის გე ო ქი მი ის შეს წავ ლა სა და 
გე ო ე კო ლო გი ურ კვლე ვებ ზე.

მი ნე რა ლუ რი ნედ ლე უ ლის კავ კა სი ის ინ ს ტი ტუ ტი რე გი ონ ში 
აწარ მო ებ და მი ნე რა ლურ რე სურ სებ თან და კავ ში რე ბულ კვლე
ვებს და ინ ტენ სი უ რად თა ნამ შ რომ ლობ და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან 
(უკ რა ი ნა, თურ ქე თი, ყა ზა ხე თი და ა.შ.), რო მე ლიც ამ ჟა მა დაც 
ხორ ცი ელ დე ბა. ინ ს ტი ტუტს თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში 
უმაღ ლეს დო ნე ზე შე უძ ლია შე ას რუ ლოს სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო 
და ვა ლე ბე ბი და მი ა წო დოს შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია სა ხელ მ წი
ფო აღ მას რუ ლე ბელ და სა კა ნონ მ დებ ლო უწ ყე ბებს.

ინ ს ტი ტუტს, თა ვი სი არ სე ბო ბის მან ძილ ზე, სა კუ თა რი კვლე
ვე ბით, მო პო ვე ბუ ლი აქვს მდი და რი ფაქ ტობ რივი მა სა ლა, კავ
კა სი ის რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სა ხის სა სარ გებ ლო ნა
მარ ხე ბის გე ო ლო გი ურ შეს წავ ლა სა და მა თი გა და მუ შა ვე ბის ტექ
ნო ლო გი ურ კვლე ვებ ზე. ინ ფორ მა ცია და ცუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს 
გე ო ლო გი ურ ფონ დ ში.

ინ ს ტი ტუ ტის საქ მი ა ნო ბა მრა ვა ლი წე ლია გას ც და კავ კა სი ის 
ფარ გ ლებს. მას მჭიდ რო კავ ში რე ბი აქვს დამ ყა რე ბუ ლი თურ ქე თის, 
ჩე ხე თის, ის რა ე ლის, ირა ნის რო გორც სა ხელ მ წი ფო, ასე ვე კერ ძო 
ბიზ ნესსტრუქ ტუ რებ თან. იგი აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი ირან ში – 
მი ვე რუ დის სა ბა დოს გე ო ლო გი ურგე ო ფი ზი კურ შეს წავ ლა სა და 
სა თა ნა დო რე კო მენ და ცი ე ბის გა ცე მა ში. ინ ს ტი ტუ ტის ქი მი უ რი და 
ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ფი ლის გან ყო ფი ლე ბებ ში ტარ დე ბა სა ბა დოს 
ოქ როს შემ ც ვე ლი მად ნე ბის გამ დიდ რე ბა და გამ დიდ რე ბის პრო
დუქ ტე ბის ნივ თი ე რი შედ გე ნი ლო ბის დად გე ნა, რის სა ფუძ ველ ზეც 
ირან ში მიმ დი ნა რე ობს სა მუ შა ო ე ბი მი ვე რუ დის სა ბა დოს ბა ზა ზე 
მსხვი ლი სამ თო კომ ბი ნა ტის და საპ რო ექ ტებ ლად.

ინ ს ტი ტუ ტის საქ მი ა ნო ბის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცია მო ი პო ვა სა
ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ამ – Business Initiative Directions (B.I.D.), 
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შო თა რუს თა ვე ლის
ქარ თუ ლი
ლი ტე რა ტუ რის
ინ ს ტი ტუ ტი

შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ
ს ტი ტუ ტი 1942 წლის 13 აგ ვის ტოს და არ ს და. ინ ს ტი ტუ ტის მთა ვა რი 
მი ზა ნი იყო მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რი სა და 
ფოლ კ ლო რის სა კით ხე ბის კვლე ვა და გა მოქ ვეყ ნე ბა, მიმ დი ნა რე 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბის შეს წავ ლა, სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა
ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის გან ხილ ვა, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 
ის ტო რი ის სრულ ყო ფი ლი სა მეც ნი ე რო კურ სის შედ გე ნა. 

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ ს ტი ტუტს სხვა დას ხ ვა დროს 
ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ დ ნენ გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ე რე ბი: კორ ნე ლი კე
კე ლი ძე, შალ ვა რა დი ა ნი, და ვით გა მე ზარ დაშ ვი ლი, გი ორ გი 
ლე ო ნი ძე, ალექ სან დ რე ბა რა მი ძე, გი ორ გი ცი ციშ ვი ლი, სარ გის 
ცა იშ ვი ლი, გი ორ გი მერ კ ვი ლა ძე, გუ რამ ბარ ნო ვი, გუ რამ ბე ნაშ ვი
ლი. 2006 წლი დან დღემ დე ინ ს ტი ტუ ტის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლია ფი ლო
ლო გი ის მეც ნე ი რე ბათ დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი ირ მა რა ტი ა ნი. 

დღეს, შო თა რუს თა ვე ლის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ ს ტი
ტუ ტი თა ნა მედ რო ვე ტი პის კვლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბაა, რომ ლის 
და ნიშ ნუ ლე ბაც არის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის, ლი ტე რა ტუ რის 
თე ო რი ი სა და ფოლ კ ლო რის მი მარ თუ ლე ბით ფუნ და მენ ტუ რი და 
გა მო ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბის წარ მო ე ბა, ამ კვლე ვე ბის შე დე გე ბის 
პრაქ ტი კა ში და ნერ გ ვა და ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია. გარ და ამი სა, 
ინ ს ტი ტუ ტი მიზ ნად ისა ხავს და ახორ ცი ე ლებს საკ მა ოდ რთულ 
სა მეც ნი ე რო ამო ცა ნას: საბ ჭო თა იდე ო ლო გი ის პი რო ბებ ში დამ
კ ვიდ რე ბუ ლი ტენ დენ ცი უ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის აღ მოფ ხ ვ რა სა და 
ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის გა და აზ რე ბას იდე ო ლო გი ი
სა გან თა ვი სუ ფალ ლი ტე რა ტუ რათ მ ცოდ ნე ო ბით ჭრილ ში. 

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე სა მი სა მეც ნი
ე რო გან ყო ფი ლე ბა ფუნ ქ ცი ო ნი რებს: ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის, 
ფოლ კ ლო რი სა და ლი ტე რა ტუ რის თე ო რი ი სა და კომ პა რა ტი ვის
ტი კის გან ყო ფი ლე ბე ბი; მუ შა ობს სა მი სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რი: რუს
თ ვე ლო ლო გი ის, გა ლაქ ტი ო ნო ლო გი ი სა და ტექ ს ტო ლო გი ის.

შო თა რუს თა ვე ლის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტის 
ბა ზა ზე გა მო ი ცე მა სა ერ თა შო რი სო რე ფე რი რე ბა დი სა მეც ნი ე რო 
ჟურ ნა ლი ლი ტე რა ტუ რის თე ო რი ა სა და შე და რე ბით ლი ტე რა ტუ
რათ მ ცოდ ნე ო ბა ში – „სჯა ნი“, რო მე ლიც ინ დექ სი რე ბუ ლია ERIH 
PLUS ბა ზა ში და სხვა სა ერ თა შო რი სო სამ ც ნი ე რო ბა ზებ ში. გარ
და ამი სა, ინ ს ტი ტუ ტის უკ ვე ტრა დი ცი უ ლი და ავ ტო რი ტე ტუ ლი პე
რი ო დუ ლი გა მო ცე მე ბია: სა მეც ნი ე რო შრო მე ბის ყო ველ წ ლი უ რი 
ჟურ ნა ლი – „ლი ტე რა ტუ რუ ლი ძი ე ბა ნი“, სა მეც ნი ე რო შრო მე ბის 
კრე ბუ ლე ბი  „რუს თ ვე ლო ლო გია“, „ქარ თუ ლი ფოლ კ ლო რი“, 
„გა ლაკ ტი ო ნო ლო გია“, „კრი ტი კა“. 

ბო ლო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე

ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ ს ტი ტუტ მა 30ზე მე ტი სა მეც
ნი ე რო საგ რან ტო პრო ექ ტი მო ი პო ვა, ად გი ლობ რი ვი და სა ერ
თა შო რი სო. ინ ს ტი ტუ ტის ერთერ თი ძლი ე რი მხა რე თა ო ბა თა 
კავ ში რია: ინ ს ტი ტუტ ში დამ სა ხუ რე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბის მხარ დამ
ხარ მუ შა ო ბენ ახალ გაზ რ და მეც ნი ე რე ბი, რომ ლე ბიც ჩარ თულ ნი 
არი ან ინ ს ტი ტუ ტის კვლე ვით პრო ექ ტებ სა და სა მეც ნი ე რო საგ
რან ტო პრო ექ ტებ ში.

ინ ს ტი ტუ ტის ერთერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან მი სი ას წარ მო ად გენს 
კვლე ვის შე დე გე ბის გა და ცე მა ახალ გაზ რ და თა ო ბი სათ ვის. ინ
ს ტი ტუტ ში, სხვა დას ხ ვა გან ყო ფი ლე ბებ სა და ცენ ტ რებ ში, და საქ
მე ბულ ნი არი ან დოქ ტო რან ტე ბი, სტა ჟი რე ბას გა დი ან ახალ გაზ
რ და მეც ნი ე რე ბი; სა მეც ნი ე რო მო ნოგ რა ფი ე ბის გარ და, იწე რე ბა 
სა ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ე ბი და დამ ხ მა რე სა ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ე ბი სტუ
დენ ტე ბი სათ ვის, ითარ გ მ ნე ბა ქრეს ტო მა თი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
ტექ ს ტე ბი.

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტი 2007 წლი დან დღემ დე 
ატა რებს სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უმს „ლი ტე რა ტუ რათ მ ცოდ ნე ო
ბის თა ნა მედ რო ვე პრობ ლე მე ბი“, რო მე ლიც ყო ველ წელს სხვა
დას ხ ვა თე მა სა და სა კითხს ეთ მო ბა. სიმ პო ზი უმ ზე ყო ველ წ ლი უ
რად 20ზე მე ტი ქვე ყა ნაა წარ მოდ გე ნი ლი. სიმ პო ზი უ მის მა სა ლე
ბი, 2012 და 2016 წელს, სა მეც ნი ე რო წიგ ნე ბის სა ხით, გა მოს ცა 
პრეს ტი ჟულ მა სა გა მომ ცემ ლო სახ ლ მა  Cambridge Scholars 
Publishing. 2012 წლის კრე ბუ ლი  „ტო ტა ლი ტა რიზ მი და ლი ტე
რა ტუ რუ ლი დის კურ სი. მე20 სა უ კუ ნის გა მოც დი ლე ბა“  იყო ქარ
თუ ლი ლი ტე რა ტუ რათ მ ცოდ ნე ო ბი თი სკო ლის პირ ვე ლი მას შ ტა
ბუ რი სა ერ თა შო რი სო პუბ ლი კა ცია, პირ ვე ლი მას შ ტა ბუ რი გას ვ
ლა თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო ფი ლო ლო გი ურ სივ რ ცე ში. 
ბო ლო  ხანს ჩა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია 2017 
წლის სიმ პო ზი უ მი, რო მე ლიც ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლის და ბა დე
ბი დან 200 წლის თავს მი ეძ ღ ვ ნა; 2018 წელს კი, 2628 სექ ტემ ბერს, 
და გეგ მი ლია მე თორ მე ტე სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უ მი, რომ ლის 
მთა ვა რი თე მაა სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი სუ ვე რე ნო ბის იდეა და მე
ო ცე სა უ კუ ნის მწერ ლო ბა. სიმ პო ზი უ მი სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი
ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოც ხა დე ბი დან 100 წლის თავს 
ეძ ღ ვ ნე ბა.

http://www.litinstituti.ge/index.htm

 

არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვას 
სა ხე ლო ბის
ენათ მეც ნი ე რე ბის
ინ ს ტი ტუ ტი

არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვას სა ხე ლო ბის ენათ მეც ნი ე რე ბის ინ ს ტი
ტუ ტი და არ ს და 1941 წელს აკად. ნი კო მა რის სა ხე ლო ბის ენის, 
ის ტო რი ი სა და მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე. 
სხვა დას ხ ვა დროს ინ ს ტი ტუტს ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ დ ნენ ენათ მეც ნი
ე რე ბი: სი მონ ჯა ნა შია, ვარ ლამ თო ფუ რია, გი ორ გი ახ ვ ლე დი ა ნი, 
არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვა, ივა ნე გი გი ნე იშ ვი ლი, ქე თე ვან ლომ თა თი ძე 
(არ ჩე ულ იქ ნა ორ ჯერ), ვლა დი მერ ფან ჩ ვი ძე, ბე სა რი ონ ჯორ ბე

ნა ძე... ასე ვე (უკ ვე და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს პი რო ბებ ში): 
გუ ჩა კვა რაც ხე ლია, ლა ლი ეზუგ ბა ია, ავ თან დილ არა ბუ ლი. 

2017 წლი დან დღემ დე ენათ მეც ნი ე რე ბის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ
ტო რია ფი ლო ლო გი ის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი 
ნა ნა მა ჭა ვა რი ა ნი.

ენათ მეც ნი ე რე ბის ინ ს ტი ტუტ ში ქარ თულ ენას შე ის წავ ლი ან 
რო გორც სინ ქ რო ნი ულ, ისე დი აქ რო ნი ულ ჭრილ ში; ქარ თულ 
ენას თან ერ თად, აქ ასე ვე იკ ვ ლე ვენ სხვა ქარ თ ვე ლუ რი (მეგ
რულჭა ნუ რი/ლა ზუ რი, სვა ნუ რი) და მთის იბე რი ულკავ კა სი უ რი 
(აფ ხა ზურადი ღუ რი, ნა ხუ რი, და ღეს ტ ნუ რი) ენე ბის ფო ნე ტი კის, 
მორ ფო ლო გი ის, სინ ტაქ სის, ლექ სი კის, დი ა ლექ ტო ლო გი ის, 
ნორ მა ტი უ ლო ბი სა და ტერ მი ნო ლო გი ის; ასე ვე – ზო გა დი ენათ
მეც ნი ე რე ბის, ლექ სი კო ლო გია–ლექ სი კოგ რა ფი ის, ენის კომ პი უ
ტე რუ ლი და მუ შა ვე ბის სა კით ხებს.

ენათ მეც ნი ე რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი ერ თა დერ თი სა მეც ნი ე რო და
წე სე ბუ ლე ბაა, სა დაც იბე რი ულკავ კა სი უ რი ოჯა ხის 30ზე მე ტი ენა 
შე ის წავ ლე ბა (ამათ გან დამ წერ ლო ბა მხო ლოდ 15ს აქვს).

კვლე ვის შე დე გე ბი ქვეყ ნ დე ბა რო გორც ცალ კე უ ლი მო ნოგ
რა ფი ე ბის სა ხით, აგ რეთ ვე – სა მეც ნი ე რო კრე ბუ ლებ ში.

არ სე ბო ბის 77 წლის მან ძილ ზე ენათ მეც ნი ე რე ბის ინ ს ტი ტუტ ში 
შეიქ მ ნა ასო ბით ლექ სი კო ნი (სხვა დას ხ ვა სა ხის ორ თოგ რა ფი უ
ლი, ტერ მი ნო ლო გი უ რი, დი ა ლექ ტო ლო გი უ რი სა ხის ლექ სი კო
ნე ბი...), კრე ბუ ლი, მო ნოგ რა ფია...

არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვას ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით ინ ს ტი ტუტ ში შე
იქ მ ნა რვა ტო მი ა ნი „ქარ თუ ლი ენის გან მარ ტე ბი თი ლექ სი კო
ნი“, რომ ლის ახალ რე დაქ ცი ა ზეც დღეს ენათ მეც ნი ერ თა ახა ლი 
პლე ა და მუ შა ობს (ჯერ ჯე რო ბით გა მო სუ ლია 3 ტო მი).

ამა ვე ინ ს ტი ტუტ ში ვარ ლამ თო ფუ რი ა სა და ივა ნე გი გი ნე იშ

ვი ლის რე დაქ ტო რო ბით შე იქ მ ნა და გა მო ი ცა პირ ვე ლი ნორ მა
ტი უ ლი ხა სი ა თის ლექ სი კო ნი „ქარ თუ ლი ენის ორ თოგ რა ფი უ ლი 
ლექ სი კო ნი“.

ენათ მეც ნი ე რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი ყო ველ წელს გა მოს ცემს რამ
დე ნი მე სა მეც ნი ე რო ჟურ ნალს.

ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რომ ლე ბი ყო ველ წ ლი უ რად იღე ბენ საგ
რან ტო და ფი ნან სე ბას, რო გორც რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც
ნი ე რო, ისე სხვა (უც ხო უ რი) ფონ დე ბი და ნაც.

ინ ს ტი ტუტ ში ყო ველ წ ლი უ რად იმარ თე ბა მრა ვა ლი სა ინ ს
ტი ტუ ტო თუ სა ერ თა შო რი სო სიმ პო ზი უ მი, სე სია, კონ ფე რენ ცია, 
კონ გ რე სი. ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბენ ჩრდი ლო კავ კა სი ე
ლი, ევ რო პე ლი, ამე რი კე ლი და აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის მეც
ნი ე რე ბი. 

სხვა დას ხ ვა სე სი ებ თან ერ თად, წელს ინ ს ტი ტუტ ში გა ი მარ თე
ბა ორი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია: 

1. ლინ გ ვისტკავ კა სი ო ლოგ თა მე5 სა ერ თა შო რი სო სიმ პო
ზი უ მი, რო მე ლიც არნ. ჩი ქო ბა ვას და ბა დე ბის 120 წლის თავს ეძ ღ
ვ ნე ბა და რო მე ლიც რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ
დის მი ერ და ფი ნან ს და;

2. სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია: ტერ მი ნო ლო გია – მემ კ
ვიდ რე ო ბა და თა ნა მედ რო ვე ო ბა.

ინ ს ტი ტუ ტი აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს სხვა დას ხ ვა სა ხელ
მ წი ფო თუ კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბას თან. დღეს დ ღე ო ბით აქ ტი ურ 
ფა ზა ში მიმ დი ნა რე ობს თა ნამ შ რომ ლო ბა სა ხელ მ წი ფო ენის დე
პარ ტა მენ ტ თან.

http://ice.ge/of/

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის ის ტო რი ი სა 
და ეთ ნო ლო გი ის
ინ ს ტი ტუ ტი

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ის ტო რი ი სა და ეთ ნო ლო
გი ის ინ ს ტი ტუ ტი სა ქარ თ ვე ლოს ერთერ თი უძ ვე ლე სი და წე სე ბუ
ლე ბაა, რო მე ლიც 1917 წლის 1 ივ ლისს, ნი კო მა რის მი ერ და არ
სე ბუ ლი „კავ კა სი ის ის ტო რი ულარ ქე ო ლო გი უ რი ინ ს ტი ტუ ტი დან“ 
იღებს სა თა ვეს. არ სე ბო ბის მან ძილ ზე, ინ ს ტი ტუ ტის სა ხელ წო დე
ბა რამ დენ ჯერ მე შე იც ვა ლა. 1964 წელს ინ ს ტი ტუტს ეწო და „ივა ნე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ის ტო რი ის, არ ქე ო ლო გი ი სა და ეთ
ნოგ რა ფი ის ინ ს ტი ტუ ტი,“ ხო ლო 2006 წლი დან  „სსიპ ივა ნე ჯა ვა
ხიშ ვი ლის ის ტო რი ი სა და ეთ ნო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი.“ ინ ს ტი ტუტს 
სხვა დას ხ ვა დროს ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ დ ნენ: სი მონ ჯა ნა შია, ნი კო 
ბერ ძე ნიშ ვი ლი, გი ორ გი მე ლი ქიშ ვი ლი, და ვით მუს ხე ლიშ ვი ლი, 
ვა ჟა კიკ ნა ძე; ამ ჟა მად ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რია გი ორ გი ჭე იშ ვი
ლი.

ინ ს ტი ტუტ ში და არ სე ბის თა ნა ვე მიმ დი ნა რე ობ და მრა ვალ ფე
რო ვა ნი კა მე რა ლუ რი და სა ვე ლე კვლე ვაძი ე ბა, ის ტო რი უ ლი 
ხა სი ა თის მა სა ლის შეგ რო ვე ბა, კულ ტუ რულსა გან მა ნათ ლებ ლო 
მოღ ვა წე ო ბა. 

დღეს ინ ს ტი ტუტ ში მოქ მე დებს 6 გან ყო ფი ლე ბა: ძვე ლი ქვეყ
ნე ბის ის ტო რი ის, შუა სა უ კუ ნე ე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ი სა და 
წყა როთ მ ცოდ ნე ო ბის, ახა ლი და უახ ლე სი ის ტო რი ის, სა ქარ თ
ვე ლოს ეთ ნო ლო გი ის, კავ კა სი ის ეთ ნო ლო გი ი სა და ან თ რო პო
ლო გი უ რი კვლე ვის ლა ბო რა ტო რია. ბიბ ლი ო თე კა გან თ ქ მუ ლია 
მდი და რი წიგ ნა დი ფონ დე ბით; მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ტი ვია ის ტო
რი უ ლი და ეთ ნო ლო გი უ რი არ ქი ვი. მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა ან
თ რო პო ლო გი უ რი მუ ზე უ მის შე საქ მ ნე ლად.

ის ტო რი ი სა და ეთ ნო ლო გი ის ინ ს ტი ტუტ ში გა მო დის პე რი ო
დუ ლი გა მო ცე მე ბი: „ის ტო რი ი სა და ეთ ნო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის 
შრო მე ბი“, „ახა ლი და უახ ლე სი ის ტო რი ის სა კით ხე ბი“, „ქარ თუ
ლი წყა როთ მ ცოდ ნე ო ბა,“ „კავ კა სი ის ეთ ნო ლო გი უ რი კრე ბუ ლი“, 

„ის ტო რი ულეთ ნო ლო გი უ რი ძი ე ბა ნი,“ „კავ კა სი ურახ ლო აღ მო
სავ ლუ რი კრე ბუ ლი.“

და არ სე ბის დღი დან ინ ს ტი ტუ ტი მო ნა წი ლე ობს სა ერ თა შო
რი სო და ად გი ლობ რივ სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ე ბში. ბო ლო 
პე რი ოდ ში, ინ ს ტი ტუტ ში გა მარ თუ ლი სა ერ თა შო რი სო კონ ფე
რენ ცი ე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია: „წყა როთ მ ცოდ ნე ო ბი თი და ის ტო
რი ოგ რა ფი უ ლი კვლე ვე ბი“ და „კავ კა სი ის ან თ რო პო ლო გია და 
ეთ ნო ლო გია“, რო მლებიც სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ
ნუ ლი აკა დე მი ი სა და თსუს მო ნა წი ლე ო ბით ჩა ტარ და. 

შო თა რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის და ფი
ნან სე ბით, 20162017 წწში ინ ს ტი ტუტ ში გან ხორ ცი ელ და 3 პრო ექ
ტი.

ის ტო რი ი სა და ეთ ნო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რო მელ თა 
მი ერ ბო ლო წლებ ში გა მო ცე მუ ლი ნაშ რო მე ბია: „ოს თა წი ნაპ რე
ბი ძვ.წ. VIIახ.წ. XV სა უ კუ ნე ებ ში“ (გო ი ლა ძე), „რუ სეთსა ქარ თ ვე
ლოს ურ თი ერ თო ბა XVIIIXXI სა უ კუ ნე ებ ში (სა მეც ნი ე რო ლი ტე
რა ტუ რი სა და დო კუ მენ ტე ბის მი ხედ ვით)“ (ჭუმ ბუ რი ძე, კიკ ნა ძე, 
ქოქ რაშ ვი ლი, სა რა ლი ძე), „ქუ ე ყა ნა ანი სი სა (ის ტო რი ულგე ოგ
რა ფი უ ლი ნარ კ ვე ვი)“ (ჭე იშ ვი ლი), „ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი მე დი ცი
ნა“ (მინ და ძე), „აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს მთი ა ნე თის ტრა
დი ცი უ ლი კულ ტუ რა“ (ღამ ბა ში ძე, ალა ვერ დაშ ვი ლი), „Traditional 
Law in the Caucasus, Local Legal Practices in the Georgian Lowlands“ 
(ჯა ნი აშ ვი ლი, ჯა ლა ბა ძე... გა მო ი ცა გერ მა ნი ა ში), „დვა ლე თი და 
დვა ლე ბი“ (რ. თოფ ჩიშ ვი ლი) და სხვა.

 ინ ს ტი ტუ ტის ან თ რო პო ლო გი უ რი კვლე ვის ლა ბო რა ტო რია 
თა ნამ შ რომ ლობს: ვე ნე ცი ის Ca’Foscari–ს, AixMarseilleს, პენ
სილ ვა ნი ის (პრო ექ ტი: „სა ქარ თ ვე ლო ში გე ნე ტი კუ რი მრა ვალ ფე
როვ ნე ბა კავ კა სი ის მო სახ ლე ო ბის ცვა ლე ბა დო ბის ფონ ზე“, 2012
2018) უნი ვერ სი ტე ტებ თან.

ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რო მელ თა ცი ტი რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
Scopusის მი ხედ ვით არის 12, Google scholarის მი ხედ ვით  285.
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ან დ რია რაზ მა ძის 
სახელობის

მა თე მა ტი კის
ინ ს ტი ტუ ტი

1933 წლის 8 ოქ ტომ ბერს თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი
ტეტ თან ნ. მუს ხე ლიშ ვი ლის დი რექ ტო რო ბით მა თე მა ტი კის, ფი ზი
კის და მე ქა ნი კის სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტი და არ ს და. 
1935 წლის 1 ოქ ტომ ბერს ნ. მუს ხე ლიშ ვი ლის და მი სი კო ლე გე ბის 
ვ. კუპ რა ძი სა და ი. ვე კუ ას ინი ცი ა ტი ვით ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ინ ს ტი
ტუ ტის მა თე მა ტი კი სა და მე ქა ნი კის გან ყო ფი ლე ბა მეც ნი ე რე ბა თა 
აკა დე მი ის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყოფ მა თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუ ტად 
გარ და იქ მ ნა. 1944 წელს ინ ს ტი ტუტს ან დ რია რაზ მა ძის სა ხე ლი 
მი ე ნი ჭა. 2011 წლი დან ან დ რია რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი
კის ინ ს ტი ტუ ტი სსიპ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის შე მად გენ ლო ბა შია. სხვა დას ხ ვა 
დროს მა თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუტს ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ დ ნენ ცნო ბი ლი 
მეც ნი ე რე ბი: ვიქ ტორ კუპ რა ძე, ნი კო მუს ხე ლიშ ვი ლი, ვლა დი მერ 
ჭე ლი ძე, ნი კო ვე კუა, ივა ნე კი ღუ რა ძე. 2006 წლი დან დღემ დე ინ ს
ტი ტუ ტის დი რექ ტო რია ნი ნო ფარ ც ვა ნია.

ან დ რია რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუ ტი აწარ
მო ებს ფუნ და მენ ტურ კვლე ვებს მა თე მა ტი კა ში, მე ქა ნი კა სა და 
თე ო რი ულ ფი ზი კა ში. ამ ჟა მად, ინ ს ტი ტუტ ში 9 სა მეც ნი ე რო გან ყო
ფი ლე ბაა: ალ გებ რის, მა თე მა ტი კუ რი ლო გი კის, გე ო მეტ რიატო
პო ლო გი ის, მა თე მა ტი კუ რი ანა ლი ზის, დი ფე რენ ცი ა ლუ რი გან
ტო ლე ბე ბის, მა თე მა ტი კუ რი ფი ზი კის, დრე კა დო ბის მა თე მა ტი კუ
რი თე ო რი ის, თე ო რი უ ლი ფი ზი კის და ალ ბა თო ბის თე ო რი ი სა და 
მა თე მა ტი კუ რი სტა ტის ტი კის.

ინ ს ტი ტუ ტი გა მოს ცემს სამ სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო ჟურ
ნალს: „ა. რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუ ტის შრო მე
ბი“ (გა მო დის 1937 წლი დან, გან თავ სე ბუ ლია SCOPUSის ბა ზა ში), 
„სა ქარ თ ვე ლოს მა თე მა ტი კუ რი ჟურ ნა ლი“ (გა მო დის 1994 წლი
დან, გა მოს ცემს DE GRUYITER, 2008 წლი დან აქვს იმ პაქტფაქ
ტო რი) და „მე მუ ა რე ბი დი ფე რენ ცი ა ლურ გან ტო ლე ბებ სა და მა

თე მა ტი კურ ფი ზი კა ში“ (გა მო დის 1994 წლი დან, გან თავ სე ბუ ლია 
SCOPUSის ბა ზა ში).

ან დ რია რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუტს აქვს 
სა მეც ნი ე რო ბიბ ლი ო თე კა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ინ ს ტი ტუ ტი 
სა მეც ნი ე რო ჟურ ნა ლე ბის გაც ვ ლას აწარ მო ებს უც ხო ე თის 100
მდე სა მეც ნი ე რო და წე სე ბუ ლე ბას თან.

ინ ს ტი ტუტ ში ყო ველ წი უ რად ტარ დე ბა თსუ ა. რაზ მა ძის სა
ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუ ტის სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცია 
(http://rmi.tsu.ge/geo/conf), სა ერ თა შო რი სო ვორ კ შო პი დი ფე
რენ ცი ა ლურ განტოლებათა თვი სებ რივ თე ო რი ა ში – QUALITDE 
(http://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE.htm; ISSN 15123391), და ასე ვე 
სხვა დას ხ ვა სა მეც ნი ე რო ფო რუ მე ბი.

ინ ს ტი ტუტს მო პო ვე ბუ ლი აქვს 70ზე მე ტი გრან ტი სა ერ თა
შო რი სო სა მეც ნი ე რო ფონ დე ბი დან (INTAS, CRDF, ISF, DFG, 
The Royal Society, NATO Science Fellowships Program, Eurasia 
Foundation, Australian Research Council, SCOPE, Swiss National 
Science Foundation, Volkswagen Foundation, HeisenbergLandau 
Program, Grant of the Government of Italy for Young Scientists, etc.) და 
შო თა რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის 30ზე მე ტი 
გრან ტი.

ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რომ ლე ბის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 
130ზე მე ტი მო ნოგ რა ფია (NorthHolland, Pitman, P. Noordhoff
GroningerHolland, Longman, Birkhauser, Kluwer, World Scientific, 
Cambridge University Press, etc.) და ბო ლო 10 წე ლი წად ში 900ზე 
მე ტი სა მეც ნი ე რო სტა ტია, მათ შო რის თით ქ მის ნა ხე ვა რი იმ პაქტ
ფაქ ტო რი ან ჟურ ნა ლებ ში.

ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რომ ლებს მჭიდ რო სა მეც ნი ე რო კონ ტაქ
ტე ბი აქვთ აშშის, ია პო ნი ი სა და და სავ ლეთ ევ რო პის 30ზე მეტ 
სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რ თან, რაც გუ ლის ხ მობს ერ თობ ლი ვი სა მეც ნი
ე რო პუბ ლი კა ცი ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას, სა მეც ნი ე რო ვი ზი ტებს, ერ
თობ ლი ვი კონ ფე რენ ცი ე ბის მოწ ყო ბას და ა. შ.

ან დ რია რაზ მა ძის სა ხე ლო ბის მა თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუ ტი ზე დი
ზედ სამ ჯერ და სა ხელ და წლის სა უ კე თე სო სა მეც ნი ე როკვლე ვი
თი და წე სე ბუ ლე ბად მა თე მა ტი კი სა და ფი ზი კის დარ გ ში სა ქარ თ
ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის მი ერ (2008 წ., 2009 
წ., 2010 წ.).

http://rmi.tsu.ge

ილია ვე კუ ას
სა ხე ლო ბის

გა მო ყე ნე ბი თი
მა თე მა ტი კის
ინ ს ტი ტუ ტი

გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუ ტი თბი ლი სის სა
ხელმწიფო უნი ვერ სი ტეტ ში 1968 წლის 27 ოქ ტომ ბერს და არ ს
და აკა დე მი კოს ილია ვე კუ ას ინი ცი ა ტი ვით. ინ ს ტიტუტის შექ მ
ნას სა ფუძ ვ ლად და ე დო კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კის და კვლე ვის 
ახა ლი ტენდენცი ე ბის ინ ტენ სი უ რი გან ვი თა რე ბა, ქარ თ ვე ლი 
მა თემატიკოსებისა და მე ქანიკოსების მსოფლი ო ში აღი ა რე ბუ
ლი წარ მა ტე ბე ბი, მი ზა ნი კი იყო სამეცნი ე რო კვლევისა და სას
წავ ლო პრო ცე სის ინ ტეგ რა ცია. ინ ს ტი ტუტს მი სი დამა არსებლის 
ილია ვეკუ ას სახელი 1978 წელს მი ე ნი ჭა. სხვა დას ხ ვა დროს 
ინ ს ტი ტუტს ხელმძღვანელობდნენ, ილია ვე კუა, ან დ რია ბი წა
ძე, და ვით გორ დე ზი ა ნი. 2006 წლი დან დღემ დე ინ ს ტიტუ ტის 
ხელმძღვანელია გი ორ გი ჯა ი ა ნი.

ინ ს ტი ტუ ტის შექ მ ნის თა ნა ვე, მის მთა ვარ ამო ცა ნად იქ ცა გა
მო ყე ნე ბი თი მა თემატიკის აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის კვლე ვა, 
კვლე ვით სა მუ შა ო ებ ში უნი ვერ სი ტე ტის პროფესორმას წავ ლებ
ლე ბი სა და სტუ დენ ტე ბის ჩარ თ ვა, უნი ვერ სი ტეტ ში არა მა თე მა ტი
კურ სამეც ნი ე რო დარ გებ ში მა თე მა ტი კუ რი მე თო დე ბი სა და გა
მოთ ვ ლი თი ტექ ნი კის გამოყენე ბი ს ხე ლის შეწ ყო ბა.

ინ ს ტი ტუ ტის ძი რი თა დი სა მეც ნი ე რო მი მარ თუ ლე ბე ბია: უწ
ყ ვეტ გა რე მო თა მე ქა ნიკის მა თე მა ტი კუ რი პრობ ლე მე ბი და ანა
ლი ზის მო ნა თე სა ვე სა კით ხე ბი; მა თემატიკური მოდე ლი რე ბა და 
გა მოთ ვ ლი თი მა თე მა ტი კა; დის კ რე ტუ ლი მა თე მა ტი კა და ალ
გორითმე ბის თე ო რია; ალ ბა თო ბის თე ო რია და მა თე მა ტი კუ რი 
სტა ტის ტი კა. კვლე ვი თი მუშაობა მიმ დი ნა რე ობს უნი ვერ სი ტე ტის 
პრო ფე სორმას წავ ლებ ლებ თან, დოქტორანტებთან და მა გის ტ
რან ტებ თან ერ თობ ლი ვად ინ ს ტი ტუ ტის სა მეც ნი ე რო პროგ რა მე
ბის, სა ერ თაშორი სო და ად გი ლობ რი ვი გრან ტე ბის (პრო ექ ტე
ბის) ფარ გ ლებ ში.

ინ ს ტი ტუტ ში ბა კა ლავ რი ა ტის სტუ დენ ტე ბი და მა გის ტ რან ტე
ბი ას რუ ლე ბენ ლა ბორატო რი ულ სა მუ შა ო ებს, სა ბა კა ლავ რო და 
სა მა გის ტ რო ნაშ რო მებს. ბო ლო 10 წლის მანძილ ზე ინ ს ტი ტუ ტის 
თა ნამ შ რომ ლე ბის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით უნი ვერ სი ტე ტის დოქტო
რან ტე ბის მი ერ და ცულ იქ ნა 12 დი სერ ტა ცია. დი სერ ტან ტე ბის უმ
რავ ლე სო ბა მაგისტრა ტუ რა ში და დოქ ტო რან ტუ რა ში სწავ ლის 

პე რი ოდ ში და საქ მე ბუ ლი იყო ინ ს ტიტუტში. ამ ჟა მად 9 მათ გა ნი 
ინ ს ტი ტუ ტის მეც ნი ე რი თა ნამ შ რო მე ლია. ამა ვე პე რი ოდ ში ინ ს
ტიტუტს მო პო ვე ბუ ლი აქვს სა ერ თა შო რი სო ფონ დე ბის (INTAS, 
CRDF/GRDF, FP7, STCU, ECONET და სხვა) და ფი ნან სე ბით 13 
გრან ტი (პრო ექ ტი) და შო თა რუსთაველის ეროვნული სა მეც ნი ე
რო ფონ დის და ფი ნან სე ბით 30 გრან ტი (პრო ექ ტი).

დღეს ინ ს ტი ტუ ტი, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
გა მომ ცემ ლო ბის სახელით, 6 და სა ხე ლე ბის რე ფე რი რე ბად და 
რე ცენ ზი რე ბად ინ გ ლი სუ რე ნო ვან სა მეცნიერო ჟურნალს გა მოს
ცემს. მათ გან ორი და კავ ში რე ბუ ლია ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე ევ როპის 
მათემატიკუ რი სა ზო გა დო ე ბის (EMS) ეგი დით მოქ მედ თბი ლი სის 
სა ერ თა შო რი სო ცენტრთან მა თემატიკა სა და ინ ფორ მა ტი კა ში 
(TICMI), Bulletin of TICMI (გა მო დის 1997 წლი დან) და Lecture Notes 
of TICMI (გა მო დის 2000 წლი დან), რომ ლე ბიც ჩარ თუ ლია Scopus
ის ბაზაში. ინ ს ტიტუტი გაც ვ ლის წე სით თა ვის სა მეც ნი ე რო პრო
დუქ ცი ას მსოფლი ოს სხვადას ხ ვა სა მეც ნი ე რო ცენტრში აგ ზავ ნის 
და ყო ველ წ ლი უ რად ორ მოცდა ათზე მე ტი და სა ხე ლე ბის სა მეც ნი
ე რო ჟურ ნალს იღებს მა თე მა ტი კის, გა მო ყე ნე ბი თი მა თემატიკის, 
მე ქა ნი კი სა და ინ ფორმატიკის დარ გებ ში. ამა ვე სა ფუძ ველ ზე ინ ს
ტი ტუტს ელექტრონუ ლი ხელ მო წე რა აქვს რე ფერატულ ჟურ ნალ
ზე Mathematical Reviews (USA), რაზეც წვდო მა აქვთ უნივერსი ტე
ტის თა ნამ შ რომ ლებ საც. ბო ლო 10 წლის მან ძილ ზე ინ ს ტიტუ ტის 
თა ნამშრომლების მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 744 სა მეც ნი ე რო სტა
ტია, მათ შო რის 278  იმ პაქტფაქტორის მქო ნე ჟურ ნა ლებ ში. ამა ვე 
პე რი ოდ ში, ინ ს ტი ტუ ტის თანამშრომლების ავ ტო რო ბით გამო ი ცა 
21 მო ნოგ რა ფია (Springer, Kluwer, Chapman&Hall, Elsevier და თბი
ლი სის უნივერსი ტე ტის გა მომ ცემლობების მი ერ), გარ და ამი სა, 
სა ხელმძღვანელოები და სა ლექციო კურ სე ბი  20 ბეჭ დუ რად, 12 
კი ელექტრონულად. ბო ლო 5 წლის მანძილ ზე ინ ს ტიტუტში ყო
ველ წი უ რად და საქ მე ბუ ლია სა შუ ა ლოდ 50 თა ნამშრომელი, მათ 
შო რის სა შუ ა ლოდ 35 წარმო ადგენს სა მეც ნი ე რო პერ სო ნალს, 
14მდე კი მა გისტრანტი ან დოქ ტორანტია. თა ნამ შ რო მელ თა სა
შუ ა ლო ასა კია 55 წე ლი.

ინ ს ტი ტუ ტი ყო ველ წ ლი უ რად ატა რებს რამდენი მე სა ერთაშო
რი სო სა მეც ნი ე რო ფორუმს, მათ შო რის, პე რი ო დუ ლად, ისე
თი სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ეგიდით, 
როგორიცაა IUTAM, ISAAC, EMS. 20072018 წლებ ში ინ ს ტი ტუ ტის 
თა ნამშრომლე ბი სა მეცნიერო კონ გ რე სებ ზე, კონ ფე რენ ცი ებ ზე, 
სიმ პო ზი უ მებ ზე და სხვა სა მეც ნი ე რო შეკ რე ბებ ზე გამოვიდ ნენ 547 
მოხსენებით, მათ შო რის საზ ღ ვარ გა რეთ – 280 მოხ სე ნე ბით. 

ინ ს ტი ტუ ტი სხვა დას ხ ვა ფორ მით თა ნამ შ რომ ლობს მსოფ ლი
ოს 20ზე მე ტი მო წი ნა ვე ქვეყ ნის სას წავ ლოსა მეც ნი ე რო და წე სე
ბუ ლე ბას თან.

http://www.viam.science.tsu.ge/

პა ა ტა გუ გუშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეკო ნო მი კის ინ ს ტი ტუ ტი 1944 
წლის 29 ივ ნისს და არ ს და. პირ ვე ლი ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლი იყო მი სი
ვე და მა არ სე ბე ლი აკა დე მი კო სი პა ა ტა გუ გუშ ვი ლი. შემ დეგ ინ ს
ტი ტუტს ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ დ ნენ: აკა დე მი კო სი ავ თან დილ გუ ნია, 
აკა დე მი კო სი ვლა დი მერ პა პა ვა, ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა 
დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი გი ორ გი წე რე თე ლი. 2008 წლი დან 
დღემ დე ინ ს ტი ტუ ტის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლია ეკო ნო მი კის მეც ნი ე რე ბა
თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი რა მაზ აბე სა ძე.

ინ ს ტი ტუ ტის პირ ველ სა მეც ნი ე რო საბ ჭო ში მოღ ვა წე ობ დ ნენ 
გა მო ჩე ნი ლი ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბი, აკა დე მი კო სე ბი: სი მონ 
ჯა ნა შია, ნი კო კეც ხო ვე ლი და ირაკ ლი მი ქე ლა ძე, პრო ფე სო რი 
ნი კო ლოზ ქო ი ა ვა და სხვ. არა ერ თი გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ე რი ეკო

ნო მის ტი იყო ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რო მე ლი: პრო ფე სო რი ფი ლი პე 
გო გი ჩა იშ ვი ლი, აკა დე მი კო სი: ვა სილ ჩან ტ ლა ძე, წევრკო რეს
პონ დენ ტე ბი: ვა ლე რი ან მელ ქა ძე და ლეო ჩი ქა ვა; პრო ფე სო რე
ბი: გი ორ გი გეხ ტ მა ნი, იო სებ ბა ჯა ძე, ნი კო ლოზ იაშ ვი ლი, ლუ არ
საბ კარ ბე ლაშ ვი ლი, ნი კო ლოზ ტყე შე ლაშ ვი ლი და სხვ. ამ ჟა მად, 
ნა ყო ფი ერ სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბას ეწე ვი ან: აკა დე მი კო სი ვლა
დი მერ პა პა ვა, პრო ფე სო რე ბი: ალ ფ რედ კუ რა ტაშ ვი ლი, რო ზე ტა 
ასა თი ა ნი, ვახ ტანგ ბურ დუ ლი, გი ორ გი ბე რუ ლა ვა, მურ მან კვა
რაც ხე ლია და სხვ.

დღე ი სათ ვის ეკო ნო მი კის ინ ს ტი ტუტ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს 7 სა
მეც ნი ე როკვლე ვი თი გან ყო ფი ლე ბა. ამ ჟა მად, ყვე ლა გა ნყო ფი
ლე ბა მუ შა ობს დიდ სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტ ზე – „ევ რო ინ ტეგ რა ცია 

პა ა ტა გუ გუშ ვი ლის ეკო ნო მი კის ინ ს ტი ტუ ტი
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2015 წლი დან პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ფიზ კუ რი და 
ორ გა ნუ ლი ქი მი ის ინ ს ტი ტუ ტი ახორ ცი ე ლებს სა ხელ მ წი ფო ათ წ ლი
ან სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის პროგ რა მას „ქი მია და ქი მი უ რი ტექ ნო
ლო გი ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის“.

ინ ს ტი ტუტ ში მიმ დი ნა რე სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი სა მუ შა ო ე ბის 
ძი რი თა დი მი ზა ნია, ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბი
სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი 
გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის კვლე ვა, ახა ლი მა სა ლე ბის მი
ღე ბა და ეკო ნო მი კის სხვა დას ხ ვა დარ გებ სა და გა რე მოს დაც ვის 
საქ მე ში მა თი გა მო ყე ნე ბის ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის შე მუ შა
ვე ბა. ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რომ ლე ბი ეწე ვი ან სა კონ სულ ტა ციო და 
სა ექ ს პერ ტო საქ მი ა ნო ბას.

ინ ს ტი ტუ ტი წარ მა ტე ბით თა ნამ შ რომ ლობს წამ ყ ვან უნი ვერ სი
ტე ტებ სა და სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რებ თან (აშშ, კა ნა და, ბულ გა რე თი, 
დი დი ბრი ტა ნე თი, უკ რა ი ნა, აზერ ბა ი ჯა ნი, რუ სე თი).

20152018 წლებ ში შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე დე გე ბზე 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 150ზე მე ტი სტა ტია ად გი ლობ რივ და უც ხო ურ 
სა მეც ნი ე რო ჟურ ნა ლებ ში და 150მდე თე ზი სი სა ერ თა შო რი სო 
სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ე ბის მა სა ლებ ში, საქ პა ტენ ტის მი ერ გა
ცე მუ ლია ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 10 
მოწ მო ბა, გა მო ცე მუ ლია წიგ ნე ბის და სხვა ბეჭ დუ რი პრო დუქ ცი ის 
სა ხით  8.

2000 წლი დან ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რომ ლე ბის მი ერ შეს რუ
ლე ბუ ლია 25მდე სა ერ თა შო რი სო (ISTC, STCU, CRDF და OSCE) 
და 50მდე შო თა რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის 
ფუნ და მენ ტუ რი, გა მო ყე ნე ბი თი და სტა ჟი რე ბი სა და კონ ფე რენ ცი
ა ში მო ნა წი ლე ო ბის (სლო ვა კე თი, ბელ გია, ია პო ნია, აშშ, ჩი ნე თი) 
საგ რან ტო პრო ექ ტი.

2005 წელს ვ.ცი ციშ ვი ლი, ნ.დო ლა ბე რი ძე და მ.ალე ლიშ ვი ლი 
ნაშ რომ თა ციკ ლი სათ ვის „სა ქარ თ ვე ლოს ბუ ნებ რი ვი ცე ო ლი თე
ბის გა მო ყე ნე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში“ და ჯილ დოვ დ ნენ მეც ნი
ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის ალექ სან დ რე თვალ ჭ რე ლი ძის 
სა ხე ლო ბის პრე მი ით, ხო ლო 2017 წელს ვ.ცი ციშ ვი ლი, ნ.დო
ლა ბე რი ძე, მ.ნი ჟა რა ძე და ნ.მირ ძ ვე ლი  გი ორ გი ცი ციშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის პრე მი ით ნაშ რომ თა ციკ ლი სათ ვის „ცე ო ლი თე ბის 
სინ თე ზი სა ქარ თ ვე ლოს ბუ ნებ რი ვი ალუ მინ სი ლი კა ტუ რი ნედ ლე
უ ლი დან“. 

20172018 წლებ ში გან ხორ ცილ და ინ ს ტი ტუტ ში და მუ შა ვე ბუ
ლი ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცია. პრო ექ ტე
ბი „ბი ო დი ზე ლის წარ მო ე ბა“ და „ნა ნო ტექ ნო ლო გი ით მი ღე ბუ ლი 
ახა ლი აზოტ შემ ც ვე ლი ცე ო ლი თუ რი სა სუ ქე ბი“ გახ და „სტარ ტაპ 
სა ქარ თ ვე ლოს“ პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა რი.

რა ფი ელ აგ ლა ძის
სა ხე ლო ბის

არა ორ გა ნუ ლი ქი მი ი სა 
და ელექ ტ რო ქი მი ის

ინ ს ტი ტუ ტი
და არ ს და 1956 წელს სა ქარ თ ვე ლოს სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე

უ ლი დან კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო დუქ ტე ბის მი ღე ბის ტექ ნო ლო
გი ე ბის შე მუ შა ვე ბის ამო ცა ნე ბის გა დაწ ყ ვე ტის თ ვის. ინ ს ტი ტუტ ში 
შექ მ ნი ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი გან ხორ ცი ელ და მსხვი ლი წარ მო ე ბე
ბის სა ხით, კერ ძოდ:

* პირ ვე ლად ევ რო პა ში გაშ ვე ბულ იქ ნა ზეს ტა ფო ნის ელექ ტ
რო ლი ზუ რი ლი თო ნუ რი მან გა ნუ მის სა ამ ქ რო (სრუ ლად უზ რუნ
ველ ყოფ და სსრკს და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის მოთ ხოვ ნი ლე
ბას); 

* რუს თა ვის ს/გ „აზოტ ში“ ამუ შავ და კა ლი უ მის პერ მან გა ნა ტის 
ელექ ტ რო ქი მი უ რი მი ღე ბის სა ამ ქ რო (ფა რავ და სსრკ მოთ ხოვ ნი
ლე ბის 1/3); 

გან ვი თა რე ბის შე სა ბა მი სად კვლე ვე ბი გამ რა ვალ ფე როვ ნ და 
სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით: 

ქი მი ურ და ელექ ტ რო ქი მი ურ სის ტე მებ ში მუხ ტის გა და ტა ნის 
კვან ტურმე ქა ნი კუ რი თე ო რია და ექ ს პე რი მენ ტი, ად სორ ბ ცია, 
ელექ ტ რო ქი მი უ რი კი ნე ტი კა, ელექ ტ როკ რის ტა ლი ზა ცია, თერ
მო ქი მია, რა დი ა ცი უ ლი ქი მია და სხვა.

და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს პი რო ბებ ში ინ ს ტი ტუ ტი 
ფარ თოდ თა ნამ შ რომ ლობს სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. კერ ძოდ, 
ევ რო კავ ში რის ჩარ ჩო პროგ რა მე ბის (FP6, FP7), ბრი ტა ნუ ლი და
ხუ რუ ლი ბირ თ ვუ ლი ქა ლა ქე ბის პროგ რა მის (CNCP) ფარ გ ლებ ში, 
გან ხორ ცი ელ და სა პარ ტ ნი ო რო პრო ექ ტე ბი აშშ ენერ გე ტი კის დე
პარ ტა მენ ტის და აშშ ნა ცი ო ნა ლუ რი ლა ბო რა ტო რი ე ბის (ლი ვერ
მო ლის, ლოს ალა მო სის) და ფი ნან სე ბით.

ინ ს ტი ტუტ ში წარ მო ე ბუ ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ
და წყალ ბა დის ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის გეგ მა და გა მო ი ცა 
სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის გან კარ გუ ლე ბა № 1087 (04.09.2003) 
„სა ქარ თ ვე ლო ში წყალ ბა დის ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის, სა ერ
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და კომ პა ნი ებ თან თა ნამ შ რომ
ლო ბის და ინ ტეგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის გაღ რ მა ვე ბის ღო ნის ძი
ე ბა თა შე სა ხებ“.

2015 წლი დან ინ ს ტი ტუ ტი ახორ ცი ე ლებს სა ხელ მ წი ფო ათ წ
ლი ან სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის პროგ რა მას: 

„ნა ნო ქი მი ის, ზო გი ერ თი ად გი ლობ რი ვი ნედ ლე უ ლის გა და
მუ შა ვე ბის ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ეკო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის გა
დაჭ რის მეც ნი ე რუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის შე მუ შა ვე ბა“, რო მე ლიც მო ი
ცავს მრა ვალ მი მარ თუ ლე ბას, კერ ძოდ:

„თე ო რი უ ლი კვლე ვის ახა ლი მე თო დე ბით არა რე გუ ლა რულ 
ნა ნო და მე ზოს კო პურ ქი მი ურ და ელექ ტ რო ქი მი ურ სის ტე მებ
ში მუხ ტი სა და ენერ გი ის გა და ტა ნის პრო ცე სე ბის კომ პ ლექ სუ რი 
შეს წავ ლა; მე ტა ლე ბის ნა ნოფ ხ ვ ნი ლე ბი ს მი ღე ბა; თერ მო მე დე გი, 
ცეც ხ ლ მე დე გი, კო რო ზი ა მე დე გი, რა დი ა ცი ა მე დე გი მა სა ლე ბის 
შე მუ შა ვე ბა; სათ ბო ბის ტი პის დე ნის წყა რო ე ბი; თერ მო ქი მი უ რი 
კვლე ვე ბი; კო ორ დი ნა ცი უ ლი ქი მია; კა ტა ლი ზი; რა დი ა ცი უ ლი ქი
მია; არა ორ გა ნუ ლი პო ლი მე რე ბი; არაწ ყალ ხ ს ნარ თა ელექ ტ რო
ქი მია; ლღო ბილ თა ელექ ტ რო ლი ზი; წყლე ბის გაწ მენ დაგა უს ნე
ბოვ ნე ბა; მყა რი ნარ ჩე ნე ბის უტი ლი ზა ცია და სხვ. 

20152017 წლებ ში აშშ კერ ძო ფირ მის „Long Arc Technologies 
Corporation“ის პირ და პი რი ინ ვეს ტი რე ბით, ინ ს ტი ტუტ ში შე მუ შავ
და ლა ბო რა ტო რი უ ლი და შემ დ გომ ნა ხევ რად სა წარ მოო ტექ ნო
ლო გია მე ო რა დი სა ბუ რა ვე ბის გა და სა მუ შა ვებ ლად. მი ღე ბუ ლია 
ნახ შირ ბა დო ვა ნი ნა ნო მა სა ლა, ე.წ. „Carbon Black“, რო მელ ზეც 
მა ღა ლი მოთ ხოვ ნი ლე ბაა მსოფ ლიო ბა ზარ ზე. აღ ნიშ ნულ მე
თოდ ზე ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რომ ლე ბის (თ.მარ სა გიშ ვი ლი, გ.ტა
ტიშ ვი ლი, ა.ფე იქ რიშ ვი ლი) თა ნა ავ ტო რო ბით მი ღე ბუ ლია აშშ პა
ტენ ტი: USA Patent No 9663662, 05/30/2017, „System and method for 
tire conversion into carbon black, liquid and gaseous products“.

ამ სა მუ შა ო ე ბის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნარე 2018 წლის 1 
იან ვ რი დან აშშ კერ ძო ფირ მა G3C Technologies Corporationთან 
STCU ფონ დის ფარ გ ლებ ში გა ფორ მ და სა პარ ტ ნი ო რო საპ რო ექ
ტო ხელ შეკ რუ ლე ბა P#716: „ნარ ჩე ნი სა ბუ რა ვე ბის გა და მა მუ შა ვე
ბე ლი რე აქ ტო რი ს დამ ზა დე ბა და შა ვი ნახ შირ ბა დის გამ დიდ რე
ბის ტექ ნო ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა – ნა წი ლი N1“, რო მე ლიც ამ ჟა მად 
აქ ტი ურ ფა ზა შია.

http://iice.ge/index.php?p=home&LN=ge
http://longarctech.com/pb/wp_a1106406/wp_a1106406.html

პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლის 
ფი ზი კუ რი და ორ გა ნუ ლი 

ქი მი ის ინ ს ტი ტუ ტი
პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლის ფი ზი კუ რი და ორ გა ნუ ლი ქი მი ის ინ ს

ტი ტუ ტი არის ქი მი ის დარ გ ში სა ქარ თ ვე ლოს უძ ვე ლე სი სა მეც ნი ე
რო–კვლე ვი თი ცენ ტ რი, და ფუძ ნე ბუ ლი 1929 წლის 1 ოქ ტომ ბერს. 

ინ ს ტი ტუტს სხვა დას ხ ვა დროს ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ დ ნენ აკა
დე მი კო სი ლევ პი სარ ჟევ ს კი, სა ქარ თ ვე ლოს სსრ მეც ნი ე რე ბა თა 
აკა დე მი ის აკა დე მი კო სე ბი გი ორ გი ცი ციშ ვი ლი და თე ი მუ რაზ ან
დ რო ნი კაშ ვი ლი, 20062017 წლებ ში  სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე
ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის წევრ–კო რეს პონ დენ ტი ვლა დი მერ 
ცი ციშ ვი ლი. ამ ჟა მად ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რია ქი მი ის მეც ნი ე
რე ბა თა კან დი და ტი ქე თე ვან ებ რა ლი ძე.

ინ ს ტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბა ში უდი დე სი წვლი ლი შე ი ტა ნეს ქარ
თ ველ მა და უც ხო ელ მა მეც ნი ე რებ მა, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ უძ
ღ ვე ბოდ ნენ სა მეც ნი ე რო–კვლე ვით სა მუ შა ო ებს სა ქარ თ ვე ლო ში 
ბუ ნებ რი ვი ნედ ლე უ ლის ქი მი ურ–ტექ ნო ლო გი უ რი და ქი მი უ რი 
ეკო ლო გი ის პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით. ჩა ტა რე ბუ ლი სა
მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის შე დე გად და მუ შა ვე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი, 
და ნერ გი ლი იყო მრეწ ვე ლო ბა ში: სა ქარ თ ვე ლო ში, თურ ქ მე ნეთ
ში, აზერ ბა ი ჯან ში, რუ სეთ ში. ინ ს ტი ტუ ტის საც დე ლი წარ მო ე ბის 
ბა ზა ზე მიმ დი ნა რე ობ და ლუ მი ნო ფო რი „ნო რი ოლა“ს და მავ ნე
ბე ლი მწე რე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო პრე პა რა ტე ბის დამ ზა დე ბა.

ინ ს ტი ტუ ტის მეც ნი ერ თა დიდ ჯგუფს პრო ფე სორ ა.დო ლი ძის 
ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით შეს რუ ლე ბუ ლი აქვს ეუ თოს და ფი ნან სე ბით 
9 პრო ექ ტი, სა ქარ თ ვე ლოს დე მი ლი ტა რი ზა ცი ის პროგ რა მით, 
ე.წ. „ქარ თუ ლი მო დე ლის“ სა ფუძ ველ ზე, თხე ვა დი რა კე ტუ ლი 
საწ ვა ვი კომ პო ნენ ტე ბის „მე ლან ჟი“ს და „სა მი ნი“ს ქი მი უ რად გა
ნე იტ რა ლე ბის მიზ ნით.

და ინო ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბის პრობ ლე მე ბი სა ქარ
თ ვე ლო ში“, რო მე ლიც დამ ტ კი ცე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს განათ
ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ 2015 წელს. მეც ნი
ე რი თა ნამ შ რომ ლე ბი აქ ვეყ ნე ბენ ნაშ რო მებს სა ერ თა შო რი სო 
გა მო ცე მებ ში (მათ შო რის იმ პაქტფაქ ტო რის მქო ნე ჟურ ნა ლებ
ში), რო მელ თა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ინ დექ სი რე ბუ ლია სა ერ
თა შო რი სო ბა ზებ ში ( Scopus, ERIH PLAS, Google Scholar და სხვა). 
Google Scholar ში თა ნამ შ რო მელ თა ცი ტი რე ბის ინ დექ სი აჭარ
ბებს 1000ს, Scopusში 50ს. სხვა დას ხ ვა დროს, მეც ნი ე რე ბი მო
ნა წი ლე ობ დ ნენ არა ერთ სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნულ გრან ტ სა 
და პრო ექ ტ ში. 20162017 წლებ ში მო პო ვე ბუ ლი იქ ნა შო თა რუს
თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის გრან ტი. 

პა ა ტა გუ გუშ ვი ლის ეკო ნო მი კის ინ ს ტი ტუტს აქვს სა კუ თა რი 
გა მომ ცემ ლო ბა. 2009 წლი დან დღემ დე ეკო ნო მი კის ინ ს ტი ტუ ტი 
გა მოს ცემს სა ერ თა შო რი სო რე ცენ ზი რე ბად სა მეც ნი ე როანა ლი
ტი კურ ჟურ ნალ „ეკო ნო მისტს“. იგი გა მო დის რო გორც ბეჭ დუ რი, 
ისე ელექ ტ რო ნუ ლი (www.ekonomisti.tsu.ge) ფორ მით. სტა ტი ე ბი 
ქვეყ ნ დე ბა ქარ თულ, ინ გ ლი სურ და რუ სულ ენებ ზე. ჟურ ნა ლი ინ
დექ სი რე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო სა ძი ე ბო ბა ზა ში – ERIH PLAS. ინ
ს ტი ტუ ტი ასე ვე ყო ველ წ ლი უ რად გა მოს ცემს სა მეც ნი ე რო შრო მე
ბის კრე ბულს (http://pgie.tsu.ge/?menuid=32&lang=1). 

ინ ს ტი ტუ ტი 2009 წლი დან ყო ველ წ ლი უ რად ატა რებს სა ერ თა
შო რი სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ებს და შე სა ბა მი სად გა მოს
ცემს მა სა ლა თა კრე ბუ ლებს. 2017 წლი დან ტარ დე ბა სა ერ თა
შო რი სო სა მეც ნი ე რო ინ ტერ ნეტ კონ ფე რენ ცია. ამა ვე წლი დან 
შე იქ მ ნა ინ ს ტი ტუ ტის სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ა თა ვებგვერ დი 
– „ეკო ნო მი კა XXI სა უ კუ ნე“ (konferenseconomics.rsu.ge), რო მელ
ზე დაც ქარ თულ, ინ გ ლი სურ და რუ სულ ენებ ზე ქვეყ ნ დე ბა კონ ფე
რენ ცი ის მოხ სე ნე ბე ბი.

აღ ნიშ ნულ და სხვა ღო ნის ძი ე ბა თა გა ტა რე ბამ ხე ლი შე უწ ყო 
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ რ მა ვე ბას. 
ამ ჟა მად, ინ ს ტი ტუ ტის სა მეც ნი ე რო პრო დუქ ცია გა დის სა ერ თა
შო რი სო არე ნა ზე და მჭიდ რო კავ ში რე ბია დამ ყა რე ბუ ლი სა მეც
ნი ე რო და სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტ რებ თან.

ინ ს ტი ტუტ ში და არ სე ბის დღი დან ფუნქ  ცი ო ნი რებს სა მეც ნი ე
რო ბიბ ლი ო თე კა, სა დაც ინ ს ტი ტუ ტის თა ნამ შ რო მელ თა, ქარ თ
ველ და უც ხო ელ მეც ნი ერ თა სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბი ინა ხე ბა. 
ამ ჟა მად ხორ ცი ელ დე ბა ღო ნის ძი ე ბე ბი სა ერ თა შო რი სო სა ბიბ
ლი ო თე კო ცენ ტ რ ში ჩა სარ თ ვე ლად.
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http://morphology.tsu.ge/?lan=ge&cat=mtvtest

თი ნა თინ წე რეთ ლის 
სა ხელ მ წი ფო სა და

სა მარ თ ლის
ინ ს ტი ტუ ტი

სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის სის ტე მა ში სა მარ თ
ლის მეც ნი ე რე ბის კვლე ვას და შე სა ბა მი სად – სა ხელ მ წი ფო სა და 
სა მარ თ ლის ინ ს ტი ტუტს არ სე ბო ბის 60 სა მოც წ ლი ა ნი ის ტო რია 
აქვს. 1957 წლის დე კემ ბერ ში ეკო ნო მი კის ინ ს ტი ტუტ ში სა მარ თ
ლის მეც ნი ე რე ბის გან ყო ფი ლე ბა შე იქ მ ნა, რო მელ საც სა თა ვე ში 
პრო ფე სო რი თი ნა თინ წე რე თე ლი ედ გა. მი სი ძა ლის ხ მე ვის შე
დე გად, ეკო ნო მი კის ინ ს ტი ტუტ ში არ სე ბუ ლი სა მარ თ ლის ცენ ტ
რი გა ფარ თოვ და და სექ ტო რად გარ და იქ მ ნა, რის შე დე გა დაც 
ჩა მო ყა ლიბ და ეკო ნო მი კი სა და სა მარ თ ლის ინ ს ტი ტუ ტი. 1988 
წლის ივ ნის ში ეკო ნო მი კი სა და სა მარ თ ლის ინ ს ტი ტუტ თან სა
ხელ მ წი ფო სა და სა მარ თ ლის კვლე ვის დარ გ თა შო რი სო ცენ ტ რი 
შე იქ მ ნა, რო მე ლიც 1989 წელს ეკო ნო მი კი სა და სა მარ თ ლის ინ ს
ტი ტუტს გა მო ე ყო. 1991 წლის იან ვარ ში პრო ფე სორ თა მაზ შავ გუ
ლი ძი სა და ინ ს ტი ტუ ტის მეც ნი ერთა ნამ შ რო მელ თა ძა ლის ხ მე ვის 
შე დე გად, ცენტრს სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის სტა ტუ სი 
მი ე ნი ჭა და სა ხელ მ წი ფო სა და სა მარ თ ლის ინ ს ტი ტუ ტი ეწო და. 
2004 წლის ოქ ტომ ბ რი დან კი, ინ ს ტი ტუ ტი მი სი ვე და მა არ სებ ლის 
თი ნა თინ წე რეთ ლის სა ხელს ატა რებს. 

სხვა დას ხ ვა დროს ინ ს ტი ტუტ ში მოღ ვა წე ობ დ ნენ მეც ნი ე რე ბი: 
თი ნა თინ წე რე თე ლი, ვლა დი მერ მა ყაშ ვი ლი, ისი დო რე დო ლი
ძე, და ვით ფურ ცე ლა ძე, გი ვი ჟვა ნია, თა მაზ შავ გუ ლი ძე, გი ორ გი 
ნა და რე იშ ვი ლი, თენ გიზ ლი ლუ აშ ვი ლი და სხვე ბი.

პრო ფე სორ თი ნა თინ წე რეთ ლის პი რა დი სა მეც ნი ე რო მიღ
წე ვე ბი სა და მის მი ერ შე მოკ რე ბილ მეც ნი ერ თა მოღ ვა წე ო ბის 
შე დე გად, გან სა კუთ რე ბით გაძ ლი ერ და ინ ს ტი ტუ ტის სის ხ ლის სა
მარ თ ლის გან ყო ფი ლე ბა და „სის ხ ლის სა მარ თ ლის თბი ლი სის 
სკო ლამ“ საზ ღ ვარ გა რეთ ფარ თოდ გა ით ქ ვა სა ხე ლი. სა ხელ მ
წი ფო სა და სა მარ თ ლის ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე, და არ სე ბის დღი დან 
დღემ დე მრა ვა ლი ლო კა ლუ რი და სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ
ცია ტარ დე ბა. დღეს დ ღე ო ბით სა ხელ მ წი ფო სა და სა მარ თ ლის 
ინ ს ტი ტუტ ში მოღ ვა წე ობს 19 მეც ნი ერთა ნამ შ რო მე ლი  სა მარ თ
ლის მეც ნი ე რე ბის რო გორც პრაქ ტი კულ, ასე ვე თე ო რი ულ სფე
რო ებ ში. ინ ს ტი ტუტ ში სა მი გან ყო ფი ლე ბაა: 1) სა მარ თ ლის ის ტო

რი ი სა და თე ო რი ის, 2) კერ ძო სა მარ თ ლის, 3) სის ხ ლის სა მარ თ
ლი სა და კრი მი ნო ლო გი ის გან ყო ფი ლე ბე ბი

გარ და სა კა ნონ მ დებ ლო მა სა ლის ანა ლი ზი სა და იუ რი დი უ
ლი კო მენ ტა რე ბის მომ ზა დე ბი სა, ინ ს ტი ტუტ ში ყუ რად ღე ბა მახ
ვილ დე ბა სა მარ თ ლის ფუ ძემ დებ ლუ რი თე ო რი უ ლი დარ გე ბის 
და მუ შა ვე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ზე. ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე მომ ზად და 
სას წავ ლო სი ლა ბუ სე ბი და სხვა დას ხ ვა უნი ვერ სი ტეტ ში წა კით
ხულ იქ ნა ლექ ცი ე ბი ისე თი ფუ ძემ დებ ლუ რი დის ციპ ლი ნე ბის 
ფარ გ ლებ ში, რო გო რე ბი ცაა სა მარ თ ლის თე ო რია, სა მარ თ ლის 
ფი ლო სო ფია, სა მარ თ ლის სო ცი ო ლო გია, სა მარ თ ლის ან თ
რო პო ლო გია. ამ ჟა მად, მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა სა მარ თ ლის 
ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი კვლე ვე ბის უახ ლე სი პერ ს პექ ტი ვე ბის და
ნერ გ ვი სათ ვის. მუ შავ დე ბა ისე თი ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი დარ გე
ბი, რო გო რე ბი ცაა: „სა მარ თა ლი და ეკო ნო მი კა“, „სა მარ თა ლი 
და გან ვი თა რე ბა“, „სა მარ თა ლი და გლო ბა ლუ რი პო ლი ტი კა“, 
„სა მარ თა ლი და ლი ტე რა ტუ რა“, „სა მარ თა ლი და სა ზო გა დო ე ბა“, 
„სა მარ თა ლი და ინ ფორ მა ტი კა“, „სა მარ თა ლი და ფსი ქო ლო
გია“, „სა მარ თა ლი და ფსი ქო ა ნა ლი ზი“, „სა მარ თა ლი და კი ბერ
ნე ტი კა“.

ინო ვა ცი უ რია ასე ვე პერ ს პექ ტი ვა, რო მელ საც იყე ნებს ინ ს
ტი ტუ ტი იუ რი დი უ ლი დოგ მა ტი კის ჩვე უ ლი პრობ ლე მის და საძ
ლე ვად – ნაც ვ ლად გა ბა ტო ნე ბუ ლი „მე თო დო ლო გი უ რი ნა ცი
ო ნა ლიზ მი სა“, რომ ლის თა ნახ მა დაც, სა მარ თ ლის მოქ მე დე ბა 
დაყ ვა ნი ლია ნა ცი ო ნა ლურ იუ რის დიქ ცი ამ დე, ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა
ზე ხორ ცი ელ დე ბა კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია 
გლო ბა ლუ რი, ტრან ს ნა ცი ო ნა ლუ რი ნორ მა ტი უ ლი წეს რი გე ბის 
შე მეც ნე ბის კენ. გლო ბა ლი ზა ცი ის, პრი ვა ტი ზა ცი ი სა და დი გი ტა
ლი ზა ცი ის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი პრო ცე სე ბი ცვლი ან ასე ვე სა მარ
თ ლის დოგ მა ტურ სტრუქ ტუ რას და ფორ მას, რის შე დე გა დაც, 
ყა ლიბ დე ბა „გლო ბა ლუ რი სა მარ თა ლი სა ხელ მ წი ფოს გა რე შე“. 
სწო რედ სა მარ თ ლის ამ უახ ლე სი ფორ მე ბის შე მეც ნე ბის კე ნაა მი
მარ თუ ლი ინ ს ტი ტუ ტის ფარ გ ლებ ში შეს რუ ლე ბუ ლი ინო ვა ცი უ რი 
კვლე ვე ბი.

ალექ სან დ რე
ნა თიშ ვი ლის
მორ ფო ლო გი ის
ინ ს ტი ტუ ტი

1946 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა ში აკა დე
მი კოს ალექ სან დ რე ნა თიშ ვი ლის ინი ცი ა ტი ვით და არ ს და ექ ს პე
რი მენ ტუ ლი მორ ფო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი, რო მელ საც 1959 წლამ
დე თა ვად ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ და, ხო ლო 1959 წლი დან ინ ს ტი ტუტს 
სა თა ვე ში მი სი მო წა ფე, აკა დე მი კო სი ნი ნო ჯა ვა ხიშ ვი ლი ჩა უდ გა, 
თვი თონ ინ ს ტი ტუტს კი ალექ სან დ რე ნა თიშ ვი ლის სა ხე ლი ეწო
და.

ექ ს პე რი მენ ტუ ლი მორ ფო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის სა ხით სა
თა ნა დოდ აღ ჭურ ვი ლი კვლე ვი თი ბა ზა შე იქ მ ნა, სა დაც მა ღალ
ტექ ნო ლო გი უ რი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა და თე
ო რი უ ლი დის ციპ ლი ნის პრაქ ტი კულ მე დი ცი ნას თან მჭიდ როდ 
და კავ ში რე ბა გახ და შე საძ ლე ბე ლი. კვლე ვა მიმ დი ნა რე ობ და 
მე დი ცი ნის სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით: ანა ტო მია, პა თო მორ
ფო ლო გია, ცი ტო ლო გია, ან დ რო ლო გია, გე რონ ტო ლო გია, იმუ
ნო ლო გია, ვი რუ სო ლო გია და სხვ. 

2006 წლი დან ალექ სან დ რე ნა თიშ ვი ლის ინ ს ტი ტუტს სა თა
ვე ში მე დი ცი ნის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი დი მიტ
რი კორ ძა ია ჩა უდ გა, ხო ლო აკა დე მი კო სი ნი ნო ჯა ვა ხიშ ვი ლი, 
მის გარ დაც ვა ლე ბამ დე, ინ ს ტი ტუ ტის სა პა ტიო დი რექ ტო რი იყო. 
20152017 წლებ ში ინ ს ტი ტუტს ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლობ და მე დი ცი ნის 
დოქ ტო რი სი მონ და ლა ქიშ ვი ლი, ხო ლო დღეს მი სი დი რექ ტო რი 
მე დი ცი ნის დოქ ტო რი მა ნა ნა კა კა ბა ძეა.

2010 წლი დან ალექ სან დ რე ნა თიშ ვი ლის მორ ფო ლო გი ის ინ
ს ტი ტუ ტმა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი
ფო უნი ვერ სი ტე ტის წი აღ ში მო ახ დი ნა ინ ტეგ რა ცია. ის თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ერთერ თი სას წავ ლო და სა მეც ნი
ე როკვლე ვი თი ბა ზა გახ და.

დღე ი სათ ვის ინ ს ტი ტუტ ში არ სე ბულ 3 – კლი ნი კუ რი და ექ ს პე
რი მენ ტუ ლი პა თო ლო გი ის, კლი ნი კუ რი ანა ტო მი ი სა და ექ ს პე რი
მენ ტუ ლი მო დე ლი რე ბის და გე რონ ტო ლო გი ი სა და პა ლი ა ტი უ რი 
მე დი ცი ნის – დე პარ ტა მენ ტ ში, 36 მეც ნი ე რი თა ნამ შ რო მე ლია.

2017 წელს ინ ს ტი ტუტ მა მუ შა ო ბა და ას რუ ლა სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბით და გეგ მილ 20142017 
წლე ბის სა მეც ნი ე რო პროგ რა მა ზე, რო მე ლიც შედ გე ბო და 3 ნა წი
ლი სა გან: I. ონ კო მორ ფო ლო გია, II. და ა ვა დე ბა თა და პა თო ლო
გი ურ მდგო მა რე ო ბა თა მო დე ლი რე ბა და III. დე მოგ რა ფი უ ლი 
და ბე რე ბის სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი. 

ონ კო მორ ფო ლო გი ის მი მარ თუ ლე ბით შეს რულ და ორი პრო
ექ ტი: 1. ჰორ მონ და მო კი დე ბულ ორ გა ნო თა კი ბოს წი ნა პრო ცე სე
ბის და დის პ ლა ზი ე ბის მორ ფო ლო გი უ რი და ხა სი ა თე ბა უჯ რედ თა 
რე ცეპ ტო რუ ლი სტა ტუ სის შე ფა სე ბით, ონ კო ლო გი უ რი რის კის 
ად რე უ ლი დი აგ ნოს ტი კის და პრე ვენ ცი ის მიზ ნით და 2. სა ქარ თ
ვე ლო ში ძუ ძუ სა და ფილ ტ ვის კი ბოს მო ლე კუ ლუ რი ეპი დე მი ო
ლო გია – მო ლე კუ ლუ რი და მორ ფო ლო გი უ რი კლა სი ფი კა ცი ე ბის 
კო რე ლა ცია; და ა ვა დე ბა თა და პა თო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა თა 

მო დე ლი რე ბის მი მარ თუ ლე ბი თაც შეს რულ და ორი პრო ექ ტი: 1. 
რე ზექ ცი ის შემ დ გომ დარ ჩე ნი ლი და გა და ნერ გი ლი ნა ხე ვა რი 
ღვიძ ლის რე გე ნე რა ცია ანუ რე გე ნე რა ცია დე ნერ ვა ციადე ლიმ
ფა ტი ზა ცი ის ფონ ზე. ჰე პა ტო ცი ტე ბი თუ ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბი და 2. 
ორ გა ნო თა კონ სერ ვა ცი ის ახა ლი მე თო დის შე მუ შა ვე ბა, ხო ლო 
დე მოგ რა ფი უ ლი და ბე რე ბის სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი პრობ
ლე მე ბის მი მარ თუ ლე ბით დას რულ და პრო ექ ტი: დე მოგ რა ფი უ
ლი და ბე რე ბის სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი სა ქარ თ
ვე ლო ში.

ამ პრო ექ ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე ბი 
ყო ველ წ ლი უ რი ან გა რი შე ბის სა ხით წარ დ გე ნი ლია სა ქარ თ ვე
ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო ში და სა ქარ
თ ვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნულ აკა დე მი ა ში, ასე ვე ასა ხუ ლია 
სხვა დას ხ ვა პუბ ლი კა ცი ებ ში. 

20142017 წლე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ინ ს ტი ტუ ტის მეც
ნი ე რი თა ნამ შ რომ ლე ბის მი ერ გა მოქ ვეყ ნ და 8 მო ნოგ რა ფია (5 
– სა ქარ თ ვე ლო ში, 3 – უც ხო ეთ ში) და 114 სტა ტია (72 – სა ქარ თ ვე
ლოს, ხო ლო 42 – უც ხო ე თის ჟურ ნა ლებ ში); სა ერ თა შო რი სო სა
მეც ნი ე რო ფო რუმ ზე გა კეთ და 37 მოხ სე ნე ბა. ამა ვე წლებ ში შო თა 
რუს თა ვე ლის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დის მი ერ და ფი ნან ს
და 5 საგ რან ტო პრო ექ ტი და თსუ მე დი ცი ნის ფა კულ ტე ტის სა დი
სერ ტა ციო საბ ჭო ზე და ცუ ლი იქ ნა მორ ფო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტის 
ბა ზა ზე შეს რუ ლე ბუ ლი 4 სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მი. 

2018 წლი დან ინ ს ტი ტუტ მა მუ შა ო ბა და იწ ყო სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბით და გეგ მილ ხუთ წ ლი ან სა
მეც ნი ე რო პროგ რა მა ზე, რო მე ლიც შედ გე ბა ორი პრო ექ ტი სა გან: 
I. ექ ს ტ რა კორ პო რუ ლი გულფილ ტ ვის რე ა ნი მა ცი ი სა და მულ
ტი ორ გა ნუ ლი პერ ფუ ზი უ ლი კონ სერ ვა ცი ის უწ ყ ვე ტი მო დე ლის 
ეფექ ტიანო ბის და დას ტუ რე ბა (წი ნაკ ლი ნი კუ რი კვლე ვა) (პრო ექ
ტის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლი ნო დარ ხო დე ლი – მე დი ცი ნის დოქ ტო რი, 
მთა ვა რი მეც ნი ე რი თა ნამ შ რო მე ლი) და II. „ბო ლომ დე ღირ სე უ
ლი სი ცოც ხ ლე“ – მო ხუც თა სო ცი ა ლუ რი, სა მე დი ცი ნო, ეთი კუ რი 
პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი კა ცია და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა 
გე რი ატ რი უ ლი პა ლი ა ტი უ რი მზრუნ ვე ლო ბის ეროვ ნუ ლი პროგ
რა მი სათ ვის (პრო ექ ტის ხელ მ ძ ღ ვა ნე ლე ბი: სი მონ და ლა ქიშ ვი
ლი, მე დი ცი ნის დოქ ტო რი; ელე ნე ჯან ბე რი ძე, მე დი ცი ნის დოქ
ტო რი).

მორ ფო ლო გი ის ინ ს ტი ტუტს წლე ბის მან ძილ ზე მეც ნი ე რუ ლი 
კავ ში რი ჰქონ და სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის სა მეც ნი ე როკვლე ვით და
წე სე ბუ ლე ბებ თან (აშშ, გერ მა ნია, ეს პა ნე თი, ია პო ნია, ინ გ ლი სი, 
სლო ვა კია, რუ სე თი, უკ რა ი ნა), რომ ლებ თა ნაც ინ ფორ მა ცი ის 
გაც ვ ლის გარ და, მუ შა ობ და სა ერ თო პრო ექ ტებ ზე, ატა რებ და სა
მეც ნი ე რო ფო რუ მებს. ინ ს ტი ტუ ტი მო მა ვალ შიც გეგ მავს მათ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბას, ასე ვე, ახა ლი პარ ტ ნი ო რე ბის 
მო ძი ე ბას ერ თობ ლი ვი კვლე ვე ბი სათ ვის.
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2015 წლი დან გა მო დის მხო ლოდ ინ
გ ლი სუ რე ნო ვა ნი სა ხით, ელექ ტ რო ნუ ლი 
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ტომი (3 ნო მერი). ელექ ტ რო ნულ ვერ სი ა
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ნე ბით მე ქა ნი კა ში. წე ლი წად ში ქვეყ ნ დე ბა 
ერ თი ტო მის სა მი ნო მე რი, თი თო ე ულ 
ნო მერ ში სა შუ ა ლოდ 1214 პუბ ლი კა ცი აა, 
135140 გვერ დის მო ცუ ლო ბით.
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წად ში სამ ჯერ 1994 წლი დან. ჟურ ნალ ში 
იბეჭ დე ბა ორი გი ნა ლუ რი კვლე ვე ბი ჩვე უ
ლებ რი ვი და ნა წი ლობ რი ვი დი ფე რენ ცი ა
ლუ რი გან ტო ლე ბე ბის და მა თი გა მო ყე ნე
ბის სფე რო ე ბის შე სა ხებ. 

 გან თავ სე ბუ ლია SCOPUSის ბა ზა ში. 
გა მო დის ელექ ტ რო ნუ ლი (ღია წვდო მა) 
და სტამ ბუ რი სა ხით, წე ლი წად ში 3 ტო მი. 
იგ ზავ ნე ბა 90ზე მეტ სა მეც ნი ე რო ცენ ტ რ ში 
საზ ღ ვარ გა რეთ.

http://rmi.tsu.ge/memoirs

AMIM (Applied Mathematics,
Informatics, and Mechanics);
(გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კა,
ინ ფორ მა ტი კა და მე ქა ნი კა)

ISSN 1512-0074

გა მო დის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი
ვერ სი ტე ტის, თსუ ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის 
გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის სა მეც ნი ე რო
კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის (გა მო ყე ნე ბი თი 
მა თე მა ტი კა, ინ ფორ მა ტი კა და მე ქა ნი კა) 
ბა ზა ზე.

 ჟურ ნალ ში ქვეყ ნ დე ბა ორი გი ნა ლური 
სტა ტი ე ბი მა თე მა ტი კის, გან სა კუთ რე ბით 
მე ქა ნი კის, ზუს ტი მეც ნი ე რე ბე ბის და ინ
ფორ მა ტი კის სფე რო დან ინ გ ლი სურ ენა
ზე. 

ჟურ ნა ლი და ფუძ ნ და თბი ლი სის სა
ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი სა და მა ლა გის 
უნი ვერ სი ტე ტის (ეს პა ნე თი) მი ერ. პირ ვე
ლი გა მო ცე მა გა მო ვი და 1996 წელს. 1997 
წლი დან გა მო ი ცე მა რო გორც ელექ ტ რო
ნუ ლი (ღია წვდო მა), ისე ბეჭ დუ რი სა ხით. 

ჟურ ნა ლი რე ფე რი რე ბუ ლი და ინ დექ
სი რე ბუ ლია „მა თე მა ტი კურ მი მო ხილ ვა
ში“: „Mathematical Reviews/MathSciNet and 
Zentralblatt MATH/Mathematics Abstracts“. 

ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო საბ ჭო ში შე
დი ან რო გორც ქარ თ ვე ლი, ისე უც ხო ე ლი 
მეც ნი ე რე ბი.

http://www.viam.science.tsu.ge/Ami/
Main.htm

„Reports of Enlarged Session of 
the Seminar of I. Vekua Institute 
of Applied Mathematics (Rep. 
Enlarged Sess. Semin.
I. Vekua Appl. Math.)”; 
ი. ვე კუ ას სა ხე ლო ბის
გა მო ყე ნე ბი თი
მა თე მა ტი კის

სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი
ინ ს ტი ტუ ტის სე მი ნა რის

გა ფარ თო ე ბუ ლი სხდო მის 
ან გა რი შე ბი

ISSN 1512-0066

გა მო დის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის, ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის 
გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის სა მეც ნი ე რო
კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე. აქ ვეყ ნებს 
რე ფე რი რე ბად ტექ ს ტებს, ინ ფორ მა ცი ებს 
მა თე მა ტი კი სა და მი სი გა მო ყე ნე ბის სფე
რო ებ ში შე დე გე ბის მკა ფიო ფორ მუ ლი რე
ბით. ან გა რი შე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ილია 
ვე კუ ას ინ ს ტი ტუ ტის სე მი ნა რის გა ფარ თო ე
ბულ სხდო მა ზე. პირ ვე ლი გა მო ცე მა არ სე
ბობს 1985 წელს, 1995 წლი დან გა მო დის 
ინ გ ლი სურ ენა ზე. 2004 წლი დან გა მო დის 
რო გორც ბეჭ დუ რი, ისე ელექ ტ რო ნუ
ლი სა ხით (ღია წვდო მა). http://www.viam.
science.tsu.ge/en_ses.htm

ჟურ ნა ლი რე ფე რი რე ბუ ლი და ინ
დექ სი რე ბუ ლია: Mathematical Reviews/
MathSciNet and Zentralblatt MATH/
Mathematics Abstracts

სა რე დაქ ციო კო ლე გია შედ გე ბა რო
გორც ქარ თ ვე ლი, ისე უც ხო ე ლი მეც ნი
ე რე ბის გან, სე მი ნა რის გა ფარ თო ე ბუ ლი 
სხდო მის თა ნა თავ მ ჯ დო მა რე ე ბის გან.

http://www.viam.science.tsu.ge
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„Proceedings of I.Vekua 
Institute of

Applied Mathematics”; 
(ი. ვე კუ ას სა ხე ლო ბის

გა მო ყე ნე ბი თი
მა თე მა ტი კის

სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი
ინ ს ტი ტუ ტის შრო მე ბი)

ISSN 1512-004X

გა მო დის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი
ვერ სი ტე ტის, თსუ ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის 
გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის სა მეც ნი ე რო
კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე.

არის ვე კუ ას ინ ს ტი ტუ ტის გა მო ცე მა, 
რო მელ შიც ქვეყ ნ დე ბა ორი გი ნა ლუ რი 
შრო მე ბი წმინ და და გა მო ყე ნე ბი თი მა
თე მა ტი კის სხვა დას ხ ვა სფე როს შე სა ხებ. 
ილია ვე კუ ას ინ ს ტი ტუ ტის შრო მე ბი არის 
რე ფე რი რე ბა დი ჟურ ნა ლი. ჟურ ნა ლი აქ
ვეყ ნებს სა მეც ნი ე რო სტა ტი ებს გა მორ ჩე უ
ლი კვლე ვე ბის შე სა ხებ წმინ და და გა მო
ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის ყვე ლა, რო გორც 
გა მოთ ვ ლი თი და გა მო ყე ნე ბი თი სფე რო
დან, მათ შო რის კომ პი უ ტე რუ ლი მეც ნი
ე რე ბე ბი დან. და ფუძ ნე ბუ ლია 1969 წელს 
ილია ვე კუ ას მი ერ. 2020 წლი დან გა მო დის 
რო გორც ბეჭ დუ რი, ისე ელექ ტ რო ნუ ლი 
(ღია წვდო მა) სა ხით. 1995 წლი დან მა სა
ლე ბი ქვეყ ნ დე ბა ინ გ ლი სურ ენა ზე. 

ჟურ ნა ლი რე ფე რი რე ბუ ლი და ინ
დექ სი რე ბუ ლია: Mathematical Reviews/
MathSciNet, Zentralblatt MATH/Mathematics 
Abstracts

ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო საბ ჭო ში შე
დი ან რო გორც ქარ თ ვე ლი, ისე უც ხო ე ლი 
მეც ნი ე რე ბი.

http://www.viam.science.tsu.ge/
publish/proceed.html

„Seminar of I. Vekua Institute 
of Applied Mathematics 

REPORTS”; 
(ი. ვე კუ ას სა ხე ლო ბის

გა მო ყე ნე ბი თი
მა თე მა ტი კის

სა მეც ნი ე როკვლე ვი თი
ინ ს ტი ტუ ტის სე მი ნა რი.

მოხ სე ნე ბე ბი)

ISSN 1512-0058

გა მო დის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი
ვერ სი ტე ტის, თსუ ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის 
გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის სა მეც ნი ე რო
კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე. 

აქ ვეყ ნებს რე ფე რი რე ბად ორი გი ნა
ლურ კვლე ვებს, (სრუ ლი და დას ტუ რე ბით) 
მოკ ლე ინ ფორ მა ცი ებს, შე დე გე ბის ნა თე
ლი ფორ მუ ლი რე ბით, მა თე მა ტი კა სა და 
მის დარ გებ ში. ჟურ ნა ლი და ფუძ ნე ბუ ლია 
1969 წელს ილია ვე კუ ას მი ერ. 

2002 წლი დან გა მო დის რო გორც ბეჭ
დუ რი, ისე ელექ ტ რო ნუ ლი (ღია წვდო მა) 
სა ხით. 1995 წლი დან გა მო დის ინ გ ლი სურ 
ენა ზე.

ჟურ ნა ლი რე ფე რი რე ბუ ლი და ინ
დექ სი რე ბუ ლია: Mathematical Reviews/ 
MathSciNet and Zentralblatt MATH/
Mathematics Abstracts

ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო საბ ჭო ში შე
დი ან რო გორც ქარ თ ვე ლი, ისე უც ხო ე ლი 
მეც ნი ე რე ბი. 

http://www.viam.science.tsu.ge/
reports.htm

„ეკო ნო მის ტი“;
„EKONOMISTI“

 ISSN 2346-8432 (Online)
  1987-6890 (Print)

გა მო დის თსუ პა ა ტა გუ გუშ ვი ლის ეკო
ნო მი კის ინ ს ტი ტუ ტის, თბი ლი სის სა ხელ მ
წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბა ზა ზე. 

2008 წელს სსიპ პა ა ტა გუ გუშ ვი ლის 
ეკო ნო მი კის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ცი ი სა და 
სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს გა დაწ ყ ვე ტი ლე ბით 
და არ ს და ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სა ერ თა შო რი
სო სა მეც ნი ე როანა ლი ტი კუ რი ჟურ ნა ლი 
’’ეკო ნო მის ტი”. ჟურ ნა ლის პირ ვე ლი ნო მე
რი გა მო ვი და 2009 წელს. ჟურ ნა ლის მო
ცუ ლო ბა სა შუ ა ლოდ 120 გვერ დამ დეა და 
მას ში სა შუ ა ლოდ 10–12 სტა ტია იბეჭ დე ბა.

2016 წლი დან ჟურ ნა ლი არის სა ერ
თა შო რი სო, რე ცენ ზი რე ბა დი, სა მეც ნი ე
როანა ლი ტი კუ რი ჟურ ნა ლი, რო მე ლიც 
გა მო ი ცე მა რო გორც ელექ ტ რო ნუ ლი, ისე 
ბეჭდური სა ხით ქარ თულ სა და ინ გ ლი სურ 
ენებ ზე (ღია წვდო მა).

 ჟურ ნა ლი „ეკო ნო მის ტის“ მთა ვა რი 
მიზ ნე ბია, სა ქარ თ ვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი 
მეც ნი ე რე ბის თა ნა მედ რო ვე მიღ წე ვე ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცია, სა ქარ თ ვე ლოს აკა დე
მი უ რი წრე ე ბის თ ვის მსოფ ლი ო ში ეკო ნო
მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის მიღ წე ვე ბის და ინ ს
ტი ტუ ტის საქ მი ა ნო ბის ფარ თო სა ზო გა დო
ე ბის თ ვის გაც ნო ბა.

 სა რე დაქ ციო საბ ჭოს წევ რე ბი არი ან 
შე სა ბა მი სი სა მეც ნი ე რო დარ გის მა ღალ
კ ვა ლი ფი ცი უ რი ქარ თ ვე ლი და უც ხო ე ლი 
მკვლე ვა რე ბი.

ჟურ ნა ლი გან თავ სე ბუ ლია ელ ექ ტ რო
ნულ ბა ზებ ში  ERIH.

ekonomisti.tsu.ge

„სჯანი“;
„SJANI“

 ISSN 2346-772X (online)
  1512-2514 (Print)

გა მო დის თსუ შო თა რუს თა ვე ლის ქარ
თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე. 
არის რე ფე რი რე ბა დი. 

ჟურ ნალ ში იბეჭ დე ბა ნაშ რო მე ბი, რომ
ლე ბიც მო ი ცავს თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა
ტუ რათ მ ცოდ ნე ო ბის თ ვის აქ ტუ ა ლურ თე
მებ სა და პრობ ლე მებს, მნიშ ვ ნე ლო ვან გა
მოკ ვ ლე ვა თა ჯერ გა მო უქ ვეყ ნე ბელ შე დე
გებს. ნაშ რო მე ბის და სა ბეჭ დად შერ ჩე ვა 
ხდე ბა ანო ნი მუ რი რე ფე რი რე ბის წე სით.

 „სჯა ნი“ არის სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო მა
ვა ლი ყო ველ წ ლი უ რი სა მეც ნი ე რო ჟურ ნა
ლი ლი ტე რა ტუ რის თე ო რი ა სა და შე და
რე ბით ლი ტე რა ტუ რათ მ ცოდ ნე ო ბა ში.

2008 წლი დან ჟურ ნა ლი გან თავ სე
ბუ ლია ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ 
ევ რო პის ელექ ტ რო ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის 
ვებგვერ დ ზე (http://www.ceeol.com);

2015 წლი დან “სჯა ნი” შე სუ ლია VABB
SHW (სო ცი ა ლუ რი და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მეც
ნი ე რე ბე ბის ფლა მან დი უ რი აკა დე მი უ რი 
ბიბ ლი ოგ რა ფი ის მო ნა ცემ თა ბა ზა) (https://
www.ecoom.be); 2017 წლი დან ჟურ ნა ლი 
“სჯა ნი” მი ღე ბუ ლია ERIH PLUSის სა ერ თა
შო რი სო ბა ზა ში (https://dbh.nsd.uib.no);

ჟურ ნალს ჰყავს სა ერ თა შო რი სო სა
რე დაქ ციო კო ლე გია; სტა ტი ე ბი იბეჭ დე ბა 
ქარ თულ, ინ გ ლი სურ, გერ მა ნულ, ფრა ნ
გულ და რუ სულ ენებ ზე.

http://www.ceeol.com

Bulletin of TICMI (Tbilisi 
International Center of 

Mathematics and Informatics); 
(თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო 
ცენ ტ რის მა თე მა ტი კი სა და 
ინ ფორ მა ტი კი სათ ვის

ბი უ ლე ტე ნი)

ISSN 1512-0082

გა მო დის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი
ვერ სი ტე ტის, თსუ ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის 
გა მო ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კის სა მეც ნი ე რო
კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის, თბი ლი სის სა ერ
თა შო რი სო ცენ ტ რი მა თე მა ტი კი სა და ინ
ფორ მა ტი კი სათ ვის ბა ზა ზე. 

აქ ვეყ ნებს ორი გი ნა ლურ კვლე ვებს 
მა თე მა ტი კის ყვე ლა დარ გი დან, გან სა
კუთ რე ბით მე ქა ნი კი სა და სა ბუ ნე ბის მეტ ყ
ვე ლო მეც ნი ე რე ბე ბი დან, კომ პი უ ტე რუ ლი 
მეც ნი ე რე ბე ბი დან. ჟურ ნა ლი აქ ვეყ ნებს 
ორი გი ნა ლურ, რე ფე რი რე ბულ კვლე ვებს, 
რომ ლე ბიც წარ მოდ გე ნი ლი იყო TICMI 
მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სა ერ თა შო რი სო შეკ
რე ბებ ზე (TICMI ვე კუ ას ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე 
არ სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი აა) და სხვა მა სა
ლებს კვლე ვე ბის შე სა ხებ. ჟურ ნა ლი მიზ
ნად ისა ხავს, და ეხ მა როს ახალ გაზ რ და 
მეც ნი ე რებს შა ვი ზღვის აუ ზი დან, სა კუ თა
რი უნა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და სა მეც ნი
ე რო ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა ში მთე
ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. სა რე დაქ ციო 
საბ ჭო შედ გე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე
რო კო მი ტე ტის წევ რე ბის გან, მათ გან სა მი 
ინიშ ნე ბა ევ რო პის მა თე მა ტი კოს თა სა ზო
გა დო ე ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი კო მი ტე ტის 
მი ერ.

გა მო დის რო გორც ბეჭ დუ რი, ისე 
ელექ ტ რო ნუ ლი სა ხით(ღია წვდო მა), პუბ
ლი კა ცი ე ბი ქვეყ ნ დე ბა ინ გ ლი სურ ენა ზე.

პირ ვე ლი გა მო ცე მა არ სე ბობს 1997 
წლი დან. 

ჟურ ნა ლი რე ფე რი რე ბუ ლი და ინ
დექ სი რე ბუ ლია: Mathematical Reviews/
MathSciNet, Scopus, Zentralblatt MATH/
Mathematics Abstracts

http://www.viam.science.tsu.ge/ticmi/
bulletin/bulletin.html 

http://www.emis.de/journals/TICMI/
blt/bulletin.htm



2018მეცნიერება72

ს ა რ ჩ ე ვ ი მეცნიერება
2018 წელი

კვლევა უნივერსიტეტში 3

თანამედროვე ლა ბო რა ტო რი ე ბი თსუ-ში 5

სმარტ ლაბორატორიები 6
სან დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის
პროგ რა მა

ქი მი ის ლა ბო რა ტო რი ე ბი
ელექ ტ რუ ლი ინ ჟი ნე რი ის ლა ბო რა ტო რი ე ბი

7
7
7

მეცნიერი 8

ვახ ტანგ ლი ჩე ლი: „გრაკ ლი ან გო რა ზე
გა კე თე ბუ ლი აღ მო ჩე ნე ბი ერ თი არ ქე ო ლო გის 
ცხოვ რე ბი სათ ვის სრუ ლი ად საკ მა რი სია, თუმ ცა
ეტ ყო ბა, ყვე ლა ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში არის
რა ღაც ახ ლის კენ სწრაფ ვის მუდ მი ვი სურ ვი ლი“ 8

ლევან გიგინეიშვილი: „ასე თი გამ ძაფ რე ბუ ლი
სურ ვი ლი, ჩვენ და უ ნებ ლი ედ იმას ამ ხელს, რომ 
ჩვენ არ ვართ ევ რო პა და გან ვიც დით, რომ მის გან 
შორს ვართ; ამ სწრაფ ვა ში არის რა ღაც
რო მან ტი უ ლიც“

12

ქე თე ვან ხუ ციშ ვი ლი: „სა ინ ტე რე სო სწო რედ
ტრან ს ფორ მა ცი ის პრო ცე სია – თუ რა გავ ლე ნას 
ახ დენს იგი ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის აღ ქ მებ ზე, 
ღი რე ბუ ლე ბებ ზე და სო ცი ა ლურ სტრუქ ტუ რა ზე“ 14
ქარ თ ველ ფი ზი კოს თა გზა ცერ ნამ დე, იუ ლი ხამ დე,
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ერ თა შო რი სო
კო ლა ბო რა ცი ე ბამ დე 17

„შე უძ ლე ბე ლი არა ფე რია!“ 21

არ უნდა დაგვაგვიანდეს ინფორმაციის მიღება, 
გადამუშავება და შემდეგ მისი კლინიკურ 
პრაქტიკაში გამოყენება 24
თა მარ გა გო ში ძე: მეც ნი ე რე ბა მკვდა რია, თუ მას 
არ აქვს პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბის
შე საძ ლებ ლო ბა 26
ხა თუ ნა მარ წ ყ ვიშ ვი ლი: „ემო ცი ე ბის
მარ თ ვა და კონ ტ რო ლი ისე ვე უნ და
ის წავ ლე ბო დეს, რო გორც წე რა, კით ხ ვა, უც ხო ენა 
და მა თე მა ტი კა“ 30
კორ ნე ლი კა კა ჩია: „დროა ჩა ვერ თოთ
სა ერ თო სა კა ცობ რიო ცოდ ნის, რო გორც
მი ღე ბა ში, ასე ვე შექ მ ნა ში“ 33
იო სებ სა ლუქ ვა ძე: „თბი ლი სის
მო ქა ლა ქე თა ცალ კე უ ლი ჯგუ ფე ბი უნ და
შე ეჩ ვი ონ ვიწ რო კერ ძო ინ ტე რე სე ბის დათ მო ბას 
სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის სა სარ გებ ლოდ 
და მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის სა კე თილ დ ღე ოდ;
ამა შია მდგრა დი ურ ბა ნუ ლი გან ვი თა რე ბის არ სი“ 36
ილია თავ ხე ლი ძე:
„ფუნ და მენ ტა ლურ კვლე ვას ერ თი კარ გი მხა რე 
აქვს - სიმ შ ვი დე. სიმ შ ვი დე ში რა ღაც უფ რო
სე რი ო ზუ ლი გა მო დის. სიჩ ქა რე ში შე იძ ლე ბა
მთა ვა რი და ი ჭი რო და ის ძი რი თა დი სი ლა მა ზე 
და ი კარ გოს“ 39
სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბი პრაქ ტი კუ ლი
შე დე გის თ ვის – სის ხ ლის მი მოქ ცე ვის
სა პერ ფუ ზიო სის ტე მა თსუ მეც ნი ე რე ბის გან 41
ლა დო ჭან ტუ რია: „ჩე მი თა ო ბის იუ რის ტე ბი
ბევ რ ჯერ მო ვეს წა რით იუ რი დი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის
მა კუ ლა ტუ რი ზა ცი ას“ 44

რუს თა ვე ლის ფონ დის 2017 წლის
დოქ ტო რან ტუ რის სა გან მა ნათ ლებ ლო
პროგ რა მის საგ რან ტო კონ კურ ს ში
გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი 46

მა რი ა მ ხა ტი აშ ვი ლი 46
სა ლო მე ჯამ ბუ რია 47
ანა თეთრუაშვილი 47
ნა თია სორ დია 48
ერეკლე ზარანდია 48
ირაკ ლი გაბ რი ა ძე 49
თორნიკე ჭაბუკიანი 49
მი რი ან მა ქა ძე 50
მედეა ცაავა 50
ქეთევან ხარაიშვილი 50
თეა შავაძე 51
ლე ვან გო გი ჩა იშ ვი ლი 51
ნინო პოპიაშვილი 51

ISET - თსუ ეკო ნო მი კის სა ერ თა შო რი სო
სკო ლა 52

კვლევითი ცენტრები 56

მა ღა ლი ენერ გი ე ბის ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტი 56

ელეფ თერ ან დ რო ნი კაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის
ფი ზი კის ინ ს ტი ტუ ტი 57

მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი 57

ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის 
ინსტიტუტი 58
კავ კა სი ის ალექ სან დ რე თვალ ჭ რე ლი ძის
მი ნე რა ლუ რი ნედ ლე უ ლის ინ ს ტი ტუ ტი 58
ალექ სან დ რე ჯა ნე ლი ძის სა ხე ლო ბის გე ო ლო გი ის
ინ ს ტი ტუ ტი 59
შო თა რუს თა ვე ლის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის
ინ ს ტი ტუ ტი 60
არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვას სა ხე ლო ბის
ენათ მეც ნი ე რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი 60
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის
ის ტო რი ი სა და ეთ ნო ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი 61
ან დ რია რაზ მა ძის სახელობის მა თე მა ტი კის
ინ ს ტი ტუ ტი 62
ილია ვე კუ ას სა ხე ლო ბის გა მო ყე ნე ბი თი
მა თე მა ტი კის ინ ს ტი ტუ ტი 63

პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 63

პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლის ფი ზი კუ რი და ორ გა ნუ ლი 
ქი მი ის ინ ს ტი ტუ ტი 64
რა ფი ელ აგ ლა ძის სა ხე ლო ბის არა ორ გა ნუ ლი
ქი მი ი სა და ელექ ტ რო ქი მი ის ინ ს ტი ტუ ტი 65
ალექ სან დ რე ნა თიშ ვი ლის მორ ფო ლო გი ის
ინ ს ტი ტუ ტი 66
თი ნა თინ წე რეთ ლის სა ხელ მ წი ფო სა და
სა მარ თ ლის ინ ს ტი ტუ ტი 67

სამეცნიერო ჟურნალები 68

გამოცემა მომზადებულია ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მიერ.



www.tsu.edu.ge


